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خاص - الصباح الجديد:
حتدثت مصادر مقربة من التيار 
عن  األحــد،  أمس  الصــدري، 
االحتجاجات  توسيع  إمكانية 
داخل املنطقــة اخلضراء ورفع 
ســقف املطالــب، فيما أكد 
االطار التنســيقي أن السبيل 
الوحيــد لنــزع فتيــل األزمة 
هو احلــوار املباشــر، الفتاً إلى 
اســتمرار جهوده في تشكيل 

احلكومة.
وذكرت مصادر مقربة من التيار 
الصــدري، أن »موقــف زعيم 
الصدر  مقتدى  الصدري  التيار 
بانه  للجميع  واضحــاً  أصبح 
يرفض احلوارات الســرية أو مع 

الفاسدين«.
وتابعت املصــادر، أن »احلوارات 
التي يتم الدعوة إليها ال تتوافر 
لنجاحها،  مقدمــات  فيهــا 
والشرط األول هو ما حتدث عنه 
لدينا  تكون  أن  بضرورة  الصدر 

مناظرة علنية«.
وأشـارت، إلى أن »االعتصامات 
وجـــود  ومـــع  مستمـــرة 
إمكانيــة التســاعها ورفــع 
ســقف املطالــب«، موضحة 
أن »احلــراك الشــعبي يهدف 
إلى إجراء إصـــاح شعبـــي 
املنظومـــة  فــي  حقيقـــي 

السياسيـة«.
ما ستقرره  الصدريون  وينتظر 
نهاية  العليا  االحتادية  احملكمة 
الشــهر احلالي بشأن الدعوى 

املقامة التــي تتضمن الطلب 
بإدانة مجلــس النواب باحلنث 
بحله  قــرار  واصدار  باليمــن 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال عضو ائتاف دولة القانون 
وائــل الركابي، في تصريح إلى 
»الصباح اجلديــد«، إن »اإلطار 
التنســيقي وباقــي الكتــل 
موافقة  ينتظرون  السياسية 

التيــار الصدري للجلوس على 
طاولة احلوار«.

»إجراء  أن  الركابــي،  وأضــاف 
تعديــات في الوضــع احلالي 
ال ميكــن حصوله بعيــداً عن 
والدســتورية  القانونية  األطر 

واألعراف السياسية«.
وأشــار، إلى أن »العراق يعيش 
دميقراطي،  سياسي  نظام  في 

ال يســمح بإحــداث تغييرات 
اآلليــات  إلــى  اللجــوء  دون 

الدستورية«.
أن  علــى  الركابــي،  وشــدد 
»الطريــق الوحيد للخروج من 
يجلس  أن  هــو  احلالية  األزمة 
احلوار  طاولــة  علــى  الكافة 
والتباحــث في جميــع نقاط 

اخلاف بغية تسويتها«.

التنسيقي  »اإلطار  ان  وأوضح، 
ماض في احلــوارات مع الكتل 
السياســية األخرى لتشكيل 
احلكومــة«، ودعــا »املطالبن 
والذهاب  النواب  مجلس  بحل 
عقد  املبكرة  االنتخابــات  إلى 

جلسة التخاذ هذا القرار«.
في الســياق، أكد عضو احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 

تصريـــح  في  الفيلي،  علــي 
إلـــى »الصباح اجلديـــد«، أن 
»موقفنـــا مع إجراء تصحيح 
ملســار العملية السياســية 
انتخابات  إلى  الدعوة  فيها  مبا 
االطار  ولكن ضمــن  مبكــرة 
والقانونيــــة  الدستوريــــة 

الصحيحة«.
»اإلطــار  أن  الفيلــي،  وتابــع 
التنسيقي كان عليهم التريث 
في ملء فراغات مقاعد الكتلة 
الصدرية بعد استقالة نوابها، 
كما أنهم أصروا على تشكيل 
احلكومة دون النظر في موقف 
التيــار الصدري وحساســية 

املوقف«.
ولفــت، إلــى أن »الكــرد لم 
يبخلــوا جهــداً فــي تقريب 
وجهــات النظــر بــن القوى 
الشــيعية منذ اعــان نتائج 
اخلافات  هذه  لكن  االنتخابات 
يبدو أنهــا كبيرة وبحاجة إلى 
مزيد من اجلهود على مختلف 

املستويات«.
ويذكر ان أنصار التيار الصدري 
في  اعتصامهــم  يواصلــون 
املنطقــة اخلضــراء مطالبن 
بحل البرملان على أثر ترشــيح 
محمد  التنســيقي  اإلطــار 
شياع السوداني ملنصب رئيس 
الــوزراء، مع اســتمرار اخلاف 
الكردية  واألحــزاب  القوى  بن 
على املرشــح ملنصــب رئيس 

اجلمهورية.

اإلطار التنسيقي يصر على الحوار المباشر واستئناف عمل البرلمان

مقربون من التيار الصدري يتوقعون
توسع االحتجاجات ورفع سقف المطالب

الصباح الجدديد - متابعة:
كشــفت أبحاث جديدة أن بعض 
املرضــى الذين أصيبــوا بفايروس 
كورونا، معرضــون خملاطر اإلصابة 

بضبابية الدماغ والنوبات واخلرف.
من  أكثر  حــاالت  اخلبــراء،  ودرس 
مصابن  شــخص  مليــون   1.25
بـ«كوفيد«، ووجدوا أن تشخيصات 
والنوبات  واخلــرف  للذهان  جديدة 
وضبابيــة الدمــاغ كانــت أكثر 
شــيوعا خال العامــن التالين 
مقارنــة  بالفيــروس  لإلصابــة 
بأمراض اجلهاز التنفســي األخرى 

مثل اإلنفلونزا.
وشــهد األطفال زيــادات أقل في 
بالبالغن،  مقارنة  احلاالت  معظم 
باســتثناء النوبات والذهان. وكان 
هناك أيضا خطر أعلى من القلق 
واالكتئاب لدى البالغن - لكن هذا 

انخفض في غضون شهرين.
وأوميكرون  دلتا  متغيرات  وربطت 

باضطرابات أكثر من متغير ألفا.
البروفيسور  الرئيسي،  املعد  وقال 
بــول هاريســون، مــن جامعــة 

أكســفورد، إن الدراســة أظهرت 
أن حــاالت الدمــاغ املرتبطــة بـ 
»كوفيد« قد تدوم لفترة أطول من 
الوباء. ودعــا إلى إجراء بحث حول 
»ما ميكن فعلــه للوقاية من هذه 

احلاالت أو عاجها«.
البروفيســور بول غارنر، من  لكن 
كليــة طــب املناطق احلــارة في 
ليفربول، حذر مــن أن زيادة خطر 
قد  والذهــان  باخلــرف  اإلصابــة 

»االضطرابات  بـــ  مرتبطة  تكون 
اجملتمعية« وليس بكوفيد نفسه. 
وأعتقــد أننا بحاجــة إلى توخي 
احلذر في تفسير الزيادات الصغيرة 
املبلــغ عنها في اخلــرف والذهان: 
فهــذه، فــي رأيــي، مــن املرجح 
باالضطراب  مرتبطــة  تكــون  أن 
اجملتمعي والواقــع املرير الذي كنا 
نعيشــه بدال من أن يكــون تأثيرا 

مباشرا من الفيروس.

»باإلضافة  هاريســون:  وأضــاف 
إلــى تأكيد النتائج الســابقة أن 
»كوفيــد19-« ميكــن أن يزيد من 
خطــر اإلصابــة ببعــض احلاالت 
األشهر  في  والنفسية  العصبية 
الستة األولى بعد اإلصابة، تشير 
هذه الدراســة إلى أن بعض هذه 
املتزايدة ميكن أن تســتمر  اخملاطر 
ملدة عامن على األقل. والنتائج لها 
واخلدمات  املرضى  آثار مهمة على 

الصحية ألنها تشــير إلى حاالت 
جديــدة مــن احلــاالت العصبية 
من  »كوفيد19-«  بعدوى  املرتبطة 
املرجح أن حتدث لفترة طويلة بعد 
انحســار الوباء. ويســلط عملنا 
إلى  احلاجة  علــى  أيضــا  الضوء 
مزيد مــن البحث لفهم ســبب 
حدوث ذلك بعد »كوفيد19-«، وما 
الذي ميكن فعله للوقاية من هذه 

احلاالت أو عاجها«.
الصحة  أعلنــت منظمة  وكانت 
العامليــة فــي اخلميــس املاضي، 
كورونا  فيــروس  إصابــات  تراجع 

بنسبة %24 عاملياً.
وقالت املنظمة في بيان مقتضب 
تواصــل  كورونــا  »إصابــات  إن 
اليوم  بتاريخ  وســجلت  تراجعها 
%24 عما كانت  بنسبة  انخفاضا 

عليه قبل عام«.
هوبكنز«  »جونــز  جامعة  وذكرت 
األمريكيــة، أن حصيلة اإلصابات 
»كورونــا«  بفيــروس  املؤكــدة 
حــول  )كوفيــد19-(  املســتجد 
اخلميس  بتاريخ  ارتفعــت  العالم 

نفسه، إلى 593 مليونا و359 ألفا 
و909 حاالت.

وأفــادت اجلامعــة - فــي أحدث 
موقعها  عبر  نشــرتها  إحصائية 
الوفيات  بأن إجمالي   - اإللكتروني 
التاجي  بالفيــروس  اإلصابة  جراء 
حول العالــم وصلت إلى 6 ماين 

و445 ألفا و674 حالة.
املتحدة  الواليــات  أن  وأوضحــت 
ســجلت أكبــر عدد مــن حاالت 
اإلصابة حول العالم، والتي بلغت 
أكثــر من 93.2 مليــون حالة، في 
حن جتــاوزت حصيلة الهند 44.2 
مليــون إصابــة لتحتــل املرتبة 
الثانية، تليهــا البرازيل بأكثر من 

34.2 مليون حالة.
تصدرت  البيانــات،  ألحدث  ووفقا 
من  الدول  قائمة  املتحدة  الواليات 
حيث عدد الوفيــات جراء اإلصابة 
بالفيروس بنحــو مليون و39 ألف 
حالــة، تلتها البرازيــل في املرتبة 
الثانيــة بـ682 ألفــا و10 وفيات، 
ثم تأتي الهنــد في املرتبة الثالثة 

بإجمالي 527 ألفا و206 وفيات.

أبحاث جديدة: المصابون بفايروس كورونا معرضون لإلصابة
بالخرف والنوبات العقلية

على الرغم من تراجع اإلصابات بنسبة 24 % عالميا
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

المطالبات األميركية بحل الخالفات
6بين بغداد واربيل منحازة إلقليم  واشنطن تطمئن إسرائيل بأن االتفاق

3النووي مع ايران ليس وشيكًا

بغداد - الصباح الجديد:
اوضحت ســلطة الطيران املدني 
امــس األحــد، ان عقــد احلماية 
الدولي، جرى  األمنية ملطار بغداد 
وفق الضوابط القانونية واألمنية 

النافذة في الباد
نقلتــه وكالة  بيان  وأفادت فــي 
األنبــاء العراقيــة »واع«، »إننــا 
ملتزمون بتطبيــق أعلى املعايير 
املنظمة  قبــل  مــن  املعتمــدة 

.»lCAO الدولية للطيران املدني
وأضافت:«فيمــا يتعلــق مبــا مت 
النواب  بعــض  قبل  تداوله مــن 

بخصوص عقــد احلماية األمنية 
ملطــار بغداد الدولــي نؤكد على 
أن جميــع اإلجــراءات التي تقوم 
بها سلطتنا بخصوص أي تعاقد 
األمنية  احلماية  موضوع  ســيما 
ملطار بغــداد الدولي إمنا يتم وفق 
والضوابط  األصوليــة  اإلجراءات 
النافــذة  العراقيــة  والقوانــن 
الرســمية  األمنية  واملوافقــات 

بذلك«.
وأوضحت الســلطة أن »التدقيق 
يبقى مستمرا  أمنية  ألي شركة 
ملا بعد اإلحالة والتعاقد من خال 

الرســمية  اإلجازة  على  احلصول 
مبمارســة املهنــة الصــادرة من 
قبل وزارة الداخليــة، إضافة إلى 
البيانات  التدقيق األمنــي جلميع 
الرسمية اخلاصة بكوادر  والوثائق 
الشــركات املتعاقدة مع سلطة 

الطيران املدني«.
وأكدت أنها »تتعامل بشــفافية 
ووضــوح مع جميع املؤسســات 
الرد  فــي  والبرملانية  احلكوميــة 
على أي ســؤال أو استفسار من 
قبلهــا، ال ســيما مــا مت اإلجابة 
مطروحة  أســئلة  مــن  عليــه 

بجميع  وتزويدهم  النواب  لبعض 
بجميع  اخلاصة  واألوليات  الوثائق 
التعاقدات التي تبرمها السلطة 

وفق الضوابط األصولية«.
وكانــت تناولت مواقــع إخبارية 
ووكاالت انبــاء أن النائــب عالية 
نصيف، ادعت بأن سلطة الطيران 
املدنــي العراقيــة أحالــت عقد 
احلماية األمنيــة في مطار بغداد 
الدولي إلى شــركة »بزنس إنتل« 
ارتباطات  لها  التي   )biznisintel(
مع جهات إســرائيلية، على حد 

وصفها.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
النواب  من  مجموعــة  اعان  بعد 
جلسة  لعقد  تواقيع  بجمع  البدء 
اربيــل، نفى  النــواب في  مجلس 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
تلقيــه طلباً لعقد اجللســة في 

اربيل.
واوضح نائب رئيس مجلس النواب 
الدميقراطي  احلــزب  القيــادي في 
احلــزب  ان  اهلل  عبــد  شــاخاوان 
الدميقراطي لــم يتلق طلبا لعقد 
الى  الفتــاً  اربيل،  في  جلسســة 
ان اســتئناف اجللســات سيعقد 

املشهد السياسي.

واوضــح مصدر سياســي مطلع 
للصباح اجلديد، ان احلزبن الكردين 
اتفقا  الوطني  واالحتاد  الدميقراطي 
خال اجتماعهما االخير في اربيل، 
على الية لتسمية مرشح لرئاسة 
اجلمهوريــة، وانهما بانتظار التئام 
اليات  الستكمال  الشيعي  البيت 

تشكيل احلكومة.
واشــار املصدر الــى ان ضغوطات 
ايرانية مورســت على  اميركيــة 
احلزبــن خــال االيــام املنصرمة، 
اســتعداد  ابــداء  في  اســهمت 
اجلانبن لعدم وضــع العراقيل في 
طريق تشــكيل احلكومــة، اذا ما 

البيت  اتفــاق  على  ذلــك  اقتصر 
الكــردي على مرشــح مشــترك 

لرئاسة اجلمهورية.
وتابع املصدر ان احلزبن الدميقراطي 
واالحتــاد الوطنــي بانتظــار مــا 
القوى  بن  الصراعات  اليه  ستؤول 
من  متكنت  ان  التــي  الشــيعية، 
جتاوز االزمــة الراهنة واتفقت على 
مرشح لرئاســة الوزراء فان الكرد 
ســيتفقون علــى مرشــح واحد 
ولن يكونوا حجــر عثرة في طريق 

تشكيل احلكومة.  
بــدوره أكــد رئيس كتلــة االحتاد 
اإلســامي فــي مجلــس النواب 

جمــال كوجر، أن حــل األزمة في 
دور  تفعيــل  يســتوجب  البــاد 
البرملان، مشــيراً إلــى أن األطراف 
األطراف  أبلغــت  الكردســتانية 
االخــرى بأنها ليســت جــزءاً من 
الصراع، وأن أي خطوة، ســواء حل 
البرملــان أو االنتخابات املبكرة، البد 

أن تكون وفقاً للدستور.  
واشار الى أن حل األزمة في العراق 
البرملان«،  دور  تفعيل  »يســتوجب 
موضحاً أن »األطراف السياســية 
االنتخابات  إجــراء  علــى  متفقة 
املبكرة، لكن يجب أن يتخذ البرملان 

هذا القرار«. 

الديمقراطي: لم نتلق طلبا لعقد جلسة للبرلمان في أربيل  سلطة الطيران المدني ترد: عقد حماية مطار بغداد
تم وفق الضوابط القانونية واألمنية النافذة

ترجيحات باتفاق الحزبين الرئيسين على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية بعد اتهامها بالتعاقد مع شركة لها ارتباطات إسرائيلية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قــررت محكمــة حتقيــق الكرخ 
الثانية امس االحد اتخاذ االجراءات 
القانونيــة بحــق وزيــر الصناعة 
اجلبوري،  عبداهلل  صالح  الســابق 
للتحقيق معه بشــأن ما ورد في 
التســجيل الذي اقسم فيه على 
تسيير شــؤون الوزارة وفق رغبات 
رئيس حزبــه، وليس وفق ما تفرض 

اخلدمة العامة على الوزير.
وكانــت تناقلت صفحــات كثيرة 
على مواقــع التواصل االجتماعي، 
الصناعة  لوزير  مســربا  تسجيا 
الســابق صالح اجلبوري، وهو يؤدي 
بإدارة  القسم بالوالء لرئيس حزبه 
انتقادات  أثار موجــة  مــا  الوزارة، 

واســعة لكيفية إدارة مؤسسات 
الدولة. ونشــر التسجيل املسرب 
يوم اجلمعة املاضــي ، ويظهر فيه 
الوزير اجلبوري وهو يؤدي القســم 
واضعاً يده على املصحف الشريف، 
ويقسم بأنه بعد أن يباشر مهامه 
كوزيــر للصناعة - فــي حكومة 
- ســيكون  املهــدي  عــادل عبد 
والؤه املطلــق لرئيس حزبه النائب 
أحمد اجلبوري )أبو مازن(، وأن يقوم 
بإدارة  بتنفيــذ توجيهاته حرفيــاً 
الوزارة، وبــكل إخاص، مع االلتزام 
مت  التي  والتعليمات  الشروط  بكل 
إنه  وقال  االتفاق عليها مســبقاً. 
في حال اخملالفة ســيتحمل كافة 

املسؤوليات املترتبة على ذلك.

تحقيق الكرخ تعتزم محاكمة وزير 
الصناعة السابق بسبب والئه النفعي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اجليش  بــن  الدائرة  احلرب  اســفرت 
التركي وحزب العمال الكردســتاني 
)بــي كا كا( عن إخاء مئــات القرى 
التابعة حملافظتي أربيل ودهوك، والتي 

هجرها سكانها بسبب تلك احلرب.
وقــال قائممقــام قضــاء العمادية 
تصريحات  فــي  ســلمان  وارشــن 
صحفيــة تابعتها الصبــاح اجلديد 
أمس االحد: »نتيجة احلرب بن تركيا 
و)بي كا كا( أخليت منذ تســعينيات 
القــرن املاضــي، 195 قريــة )تابعة 
لقضاء العماديــة( ولم تعد مأهولة 

بالسكان«.
وأضــاف وارشــن ســلمان أنه كان 
للحرب املســتمرة بن تركيا و)بي كا 
كا( آثار ســلبية كبيرة على املنطقة 
وأعاقت إعــادة إعمار عــدد آخر من 
القرى، إلى جانب إخاء القرى الـ195.
ولــم تكن القــرى التابعــة لقضاء 
آثــار تلــك احلرب،  عقرة مبنــأى عن 
قائممقام عقرة مازن محمد:  وصرح 
»احلرب بــن تركيا و)بــي كا كا( أدت 
25 قرية تابعــة لقضاء  إلى إخــاء 
عقرة، حيث يوجد عناصر من )بي كا 
كا( مســتقرين في بعض تلك القرى 
تركية  تعرضهم لضربات  من  وخوفاً 
هجر األهالــي ديارهــم وتركوا تلك 

القرى«.
واضاف قائممقام قضاء عقرة إن قرى 
أخرى أخليت في الســابق لكن قوات 
البيشمركة انتشرت في تلك القرى 
حلمايتهــا، ما شــجع األهالي على 

العودة إليها.
كمــا قــال قائممقام قضــاء زاخو 
مشير بشير، إن 25 قرية تابعة لزاخو 
قد أخليــت نتيجة احلرب ذاتها، فيما 
الشــيخان،  قضاء  قائممقــام  قال 
ســردار شــيخ يحيى »أخليت عشر 
قــرى أغلبهــا يتبع ناحيتــي أتروش 
وقصــروك، وكان أهالــي تلك القرى 
يتــرددون على قراهــم ألداء األعمال 
الزراعية في السنوات السابقة، لكن 
مسلحي )بي كا كا( كانوا مينعونهم، 
األمر الذي أدى إلى إخـــاء القـــرى 

بالكامـل«.
واكثر من هذا تفيد تقارير مؤرشــفة 
وموثوقة بأن عشــرات القرى التابعة 
حملافظة أربيل،  اخليت، وأعلن املشرف 
هلكورد  املستقلة،  إدارة سوران  على 
جنيب، يــوم أمس في تصريح اطلعت 
احلرب  »بسبب  اجلديد:  الصباح  عليه 
بن تركيا و)بــي كا كا(، أخليت 183 
قرية تابعــة لإلدارة، منهــا 65 قرية 
تابعة مليركة ســور و118 قرية تابعة 

لسيدكان«.

اخالء ما يربو على مائتي قرية 
جراء الحرب بين تركيا والعمال 

الكردستاني 

في أربيل ودهوك

بغداد ـ الصباح الجديد:
جتــاوزت احتياطيــات النقــد 
األجنبي للبــاد 80 مليار دوالر، 
فيما ارتفع تصنيفها عامليا، إثر 
احتياطيه  املركزي  البنك  زيادة 

من الذهب 30 طنا.
البنك  نائب محافــظ  و قــال 
املركزي، عمار خلف امس األحد، 
إن » احتياطيات النقد األجنبي 
للباد جتاوزت 80 مليار دوالر، وان 
من املتوقع بلوغه 90 مليار دوالر 

بنهاية العام احلالي«. 
تصريحات  وأضــاف خلففــي 
العراقيــة  األنبــاء  لوكالــة 
الرسمية، أن »ارتفاع احتياطي 
البنــك املركــزي جــاء نتيجة 

العاملية  النفط  أسعار  الرتفاع 
ارتفاع  علــى  ينعكس  وهــذا 

االحتياطي«.
وأشــار إلــى أن احتياطيــات 
البنك من الذهب زادت 30 طنا 
لتسجل أكثر من 131 طنا في 
اجململ، مضيفا أن »هذا أدى إلى 

ارتفاع تصنيف العراق عامليا«.
وذكر ايضــا أن »الذهب ال تتم 
زيادته بشكل مستمر، وإمنا من 

خال فترات طويلة«.
وفي الســياق، قالت مؤسسة 
ايضا  أمس  بورز«  آند  »ستاندرد 
إنها ثبتت تصنيف العراق عند 
B-/B مــع نظرة مســتقبلية 

»مستقرة«.

احتياطي الذهب للبالد أكثر من 
131 طنا ومثيله النقدي يتجاوز 

80 مليار دوالر
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الصباح الجديد ـ متابعة:

الــوزراء مصطفى  رئيــس  وجــه 
الكاظمــي وزيــر الداخلية عثمان 
الغامني بالذهــاب إلى محل حادثة 
انهيــار التلة الترابيــة في قطارة 
اإلمام علي)عليه السالم( لإلشراف 
املباشر على عملية انقاذ احملاصرين 
الكاظمي  شــكر  وفيما  بسببها، 
فريــق الدفــاع املدنــي جلهودهم 
الكبيرة، اجرى اتصــاالً هاتفياً مع 
محافظ كربالء املقدســة ملتابعة 
بإنقاذ  لإلســراع  وتوجيه  العمــل 

احملاصرين في حادثة القطارة 
برهم  اجلمهوريــة  رئيــس  ودعــا 
اســتنفار  إلى  األحد،  امس  صالح 
جميع اجلهــود إلنقاذ العالقني في 
قطارة اإلمام علي )عليه الســالم( 

مبحافظة كربالء.
وقال صالح فــي تدوينة على تويتر 
، “تلقينــا بالم احلادث املفجع الذي 
تعّرض له أهلنا في انهيار طال مزار 
قطارة اإلمام علي )عليه الســالم( 

في كربالء املقدسة”.
وأضاف، “نشــد على يد فرق الدفاع 
في  واملتطوعني  البطلــة  املدنــي 
إنقاذ العالقني واسعافهم وضرورة 
اســتنفار اجلهــود إلنقــاذ باقــي 

احمُلاصرين”. 
من جانبها كشفت مديرية الدفاع 
املدني ، سبب انهيار التلة الترابية 
في قطــارة اإلمــام علــي )عليه 
الســالم( مبحافظة كربــالء، فيما 
اإلنقاذ مســتمرة  أن جهود  أكدت 

دون توقف.
وذكــرت املديريــة فــي بيــان ، أن 
“املعلومــات األولية تشــير إلى ان 
ســبب احلادث كان نتيجة التشبع 
بالرطوبة للســاتر الترابي املالصق 
للمزار ممــا أدى إلى انهيــار كومة 
ترابية على سقف املزار وسقوطها 

على عدد من الزائرين”.
وأضافــت، أن “فــرق إنقــاذ الدفاع 
احلفر  عمليــات  تواصــل  املدنــي 
الدقيق باســتخدام معدات اإلنقاذ 
التســليح  اخلفيف لقص قضبان 
ورفع الكتل اخلرســانية في موقع 
قطارة اإلمام علي )عليه الســالم( 
في كربالء املقدسة باشتراك فريق 
النخبة من رجــال البحث واإلنقاذ 
التابع الى مديرية الدفاع املدني في 
بغداد واسناد فرق إنقاذ محافظات 
واملثنى كجهد  والديوانيــة  بابــل 
ســاند لفرق إنقاذ كربــالء بقيادة 

مباشرة من مدير عام الدفاع املدني 
اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأوضحــت املديريــة، أن “العمــل 
أســتمر طيلــة ســاعات الليــل 
من  املدني  الدفــاع  فــرق  ومتكنت 
إيصال األوكســجني ومياه الشرب 
والطعــام للمحتجزيــن عبر امتام 
عمــل ثغرات فــي كومــة الركام 
والكتل اخلرســانية مــع التواصل 
اللفظــي املســتمر لطمأنتهم”، 
أن “فــرق اإلنقــاذ جنحت  مبينــة 
بإخراج طفلني وصبي بصحة جيدة 
مت نقلهم الى املستشــفى ملتابعة 
زالت  ال  بينما  الصحــي،  وضعهم 
اإلنقاذ حلني  اعمــال  تواصل  الفرق 
إخراج جميع احملتجزين من الزائرين 

والعمال”. 
وكان مدير عام الدفاع املدني اللواء 
ان عدد  بوهان،اعلن  كاظم سلمان 
حتت  املتبقني  احملتجزين  األشخاص 
الركام فــي حادثة اإلنهيار في جزء 
من مزار قطــارة اإلمــام علي }ع{ 

غرب محافظة كربــالء منذ أمس 
السبت.

وقال بوهان:”مازال هناك خمســة 
أشخاص حتت االنقاض وفرق الدفاع 
تبذل جهودا  التخصصيــة  املدني 
النتشالهم احياء من حتت الركام”. 
، وأضــاف “فــرص جنــاة احملتجزين 
حتــت الــركام ضئيلــة ونتوقــع 
تعرضهــم الصابــات خطيرة جدا 
بســبب سقوط عشــرات القطع 

الكونكريتية اخلرسانية عليهم”.
بفــرق  االســتعانة  وبخصــوص 
لالنقاذ مــن خارج البالد، اكد اللواء 
بوهان “امتالك الدفــاع املدني فرق 
تخصصية لالنقــاذ ومعدات انقاذ 
بشــري واجهــزة تفتيــت القطع 
ألي  والنحتاج  الكبيرة  اخلرســانية 

مساعدة خارجية”. 
مــن جانبه أشــاد قائــد عمليات 
الشعبي  للحشد  االوسط  الفرات 
اللواء علــي احلمداني امس االحد، 
بجهود الدفاع املدني خالل عملهم 

فــي إنقــاذ العالقني فــي حادثة 
قطارة االمــام علي )ع( غرب كربالء 

املقدسة.
وقــال اللواء احلمدانــي في حديث 
صحفي، ان “مدير الدفاع املدني في 
كربالء يواصل االشراف على عملية 
االنقاذ وسط جهود كبيرة مقدمة 

إلنقاذ العالقني في هذه احلادثة”.
لِلعتبِة  العامــة  األمانــُة  وكانت 
وجهــت  املقدســة  العباســية 
املهنية  والســالمة  الصحِة  فريَق 
في قســم الصيانة واالنشــاءات 
الهندســية لِلمشــاركِة بعملية 
الــركام في  العالقني حَتت  إنقــاذ 

القطارة غرب كربالء.
الصحة  وحــدة  مســؤوُل  وقــال 
والســالمة املهنية بالل سالم في 
بيــان للعتبة: “ توّجــه فريقنا الى 
إصــدار التوجيه  مكاِن احلادث فورَ 
من قبــِل االمانة العامــة للعتبة 

العباسية املقدسة”.
وأضاف “لَدى الفريق اخلبرة الكافية 

للتعامــِل مــع حــاالت اإلغمــاء 
واالختناق”.

هت رفقة فريقنا  وبنيَّ ســالم “توجَّ
الطبّية  اإلسعاف  عدد من عجالت 
التابعة لشــعبة الشؤون الطبّية 

في العتبة املقدسة” .
وفــي ذاِت الســّياق أكــدَّ اإلعالُم 
املركــزّي لِفرقــِة العبــاس }ع{: إنَّ 
“اجلهــد الهندســي فــي الفرقة 
يواصل وبإشــراف مباشر من قبل 
فرق  إســناد  الزيدي،  ميثم  قائدها 
الدفــاع املدني فــي عمليات احلفر 
إلنقــاذ الضحايــا العالقــني حتت 
األنقــاض واســتخدام الوســائد 
الهوائية لرفع الكتل الكونكريتية 
بشــكٍل جزئّي متهيداً إلجناز املهمة 
بإذن اهلل  املُقبلة  الســاعات  خالل 

تعالى”.
“ قسم  إنَّ  املركزي:  االعالم  وأوضح 
اإلعاشة في الفرقة يقدم خدماته 
الــى املشــاركني في عمليــــات 

اإلنقاذ “. 

وأشار الى أنَّ “ قيادة فرقة العباس 
)عليه السالم( القتالية، وحال وقوع 
هت اجلهد الهندسي  احلادث قد وجَّ
االنقاذ  فرق  إلســناد  فوراً  بالتوجه 
التابعة الــى مديرية الدفاع املدني 
في كربالء املقدســة واالخرى التي 
وصلت من باقي احملافظات القريبة”.
هــذا وقــد اشــتركت األقســام 
املعنيــة في هذا العمــل اإلنقاذي 
الصيانة  وقســم  اآلليات  كقسم 
واإلنشــاءات الهندســية وشعبة 
الشؤون الطبية وأكادميية الكفيل 

لإلسعاف والتدريب الطبي. 
يُذكر أنَّ محيط القطارة في كربالء 
كان قد شــِهد يوم أمس السبت، 
إنهيــاراً ترابياً مــا أدى الى احتجاز 
عدد مــن الزائرين حتــت الركام، ما 
املدني للهرع  الدفاع  استدعى فرق 
إلنقاذهم، حيث متّكنت فرق الدفاع 
املدني من إنقاذ عددٍ من الزائرين وال 
تزال عمليات اإلنقاذ جاريًة الى هذه 

اللحظة. 

 الصباح الجديد ـ متابعة 
أســتأنفت وزارة النقــل الشــركة 
العامــة ألدارة النقل اخلاص : العمل 
بنظام بــراءة الذمة بعد توقفها ملدة 
العمل  دميومــة  بهدف  كامــل  عام 
اخلدمية  الشركة   ومزاولة نشاطات 
لتحقيق  اعلى مســتوى من اخلدمة 
واالرتقــاء بواقع الشــركة التي من 
شأنها تطوير العمل ملنظومة النقل 
اخلــاص  وقــال مدير عام الشــركة 
عبد العظيم الســاعدي   انسجاماً 
مع توجيهــات وزير النقــل الكابنت 
ناصر الشــبلي لتكثيف التعاون مع 
اجلهات االمنية ألســناد الشركة  مبا 
يخدم ســائقي املركبات واملسافرين 

واالجتماعات  املباحثات  وبعد  الكرام 
مع ممثلــي وزارة  الداخلية  املتمثلة 
بالســيد الوكيــل االقدم االســتاذ 
حســني العــوادي مت ارجــاع العمل 
بنظــام براءة الذمــة ملركبات االجرة 

اخلاصة . وأشار الساعدي ان  موضوع 
بــراءة الذمة ملركبــات النقل اخلاص 
وارجــاع العمــل بها وفــق انظمة 
وقوانني الشركة سيساهم وبشكل 
فعال في دفع عجلة تقدم الشــركة 
اداء اخلدمة  بهدف حتسني مســتوى 
املقدمة للمواطنني باالضافة  الى انه 
سيرفد الشــركة  بعوامل التنسيق 
العامة  املــرور  املباشــر مع مديرات 
في بغــداد واحملافظات لتطبيق نظم 
وقوانني الشركة ،  مشيراً الى اهمية 
هــذا املوضوع احليوي الذي يســاعد  
فــي احملافظة على االمــوال العامة 
التي بذمة املركبــات اخملالفة خدمة 

للمصلحة العامة 

موسى صاحب 
منــذ تأسيســها فــي األول من 
آشور  وشــركة   ١٩٨٨ عام  شباط 
العامــة للمقــاوالت اإلنشــائية 
إحــدى  كبريــات شــركات وزارة 
والبلديــات  واإلســكان  اإلعمــار 
العامــة مضطلعة مبهــام تنفيذ 
مشــاريع مهمة في مجال الطرق 
واجلســور  ، ولهذا الصرح اخلدمي 
العريــق إدارات وهيئــات تابعة له 
في بغداد واحملافظات تشــرف على 
تنفيذ مشاريع حيوية ذات مساس 
 ، العراقي  املواطن  بحياة  مباشــر 
منها مشروع طريق دورة - يوسفية  
الذي أولتــه األمانة العامة  جمللس  

الــوزراء اهتماما  كبيرا  كونه يعد 
شريان رئيس يربط العاصمة بغداد 
واجلنوب عبر  الوســط  مبحافظات 

الطريق الدولي .

االختناقات  كما يســهم في فك 
وتنظيــم حركة ســير  املروريــة 
املركبات اخلارجة والداخلة من وإلى 
العاصمة . لذلك وحرصا منها على 
تنفيذ هذا املشــروع الستراتيجي 
ضمن  املواصفات الفنية املطلوبة 
واجلدول الزمني احملــدد له ، اناطت 
وزارة اإلعمار  واإلسكان املهمة إلى 
شركتي آشور وحمورابي التابعتني 
لها بإشــراف دائرة طرق وجســور 
الــوزارة ، ملا متتلكاه مــن كفاءات 
مهنية وآليات تخصصية تزيد من 
التنفيذ  بإســلوب  العمل  سرعة 
املباشــر . اليوم وبفضــل الزيارات 

امليدانية املستمرة .

الصباح الجديد ـ متابعة 
اعلن محافــظ بغــداد، محمد جابر 
محمد العطا، عن وجود 35 الف درجة 
وظيفية شــاغرة في قطــاع التربية، 
فيمــا توعــد اخملالفني مــن اصحاب 

املولدات االهلية بعقوبات صارمة.
وقال العطا في تصريحات صحفية ان 
:”تعيني العقود او تسجيل على اجراء 
عقد لـ1000 درجة ضمن قانون الدعم 
الطارئ وبغــداد رمبا يصل ســكانها 
الى 9 ماليني نســمة وهي تساوت مع 
احملافظات في حصــة احملاضرين برغم 

عدد السكان”.
واضاف “محاضــرو بغداد عانوا احليف 
في حصتهم املقــررة في قانون االمن 
الشــفافية  اعتمدنا  لكننا  الغذائي؛ 
فــي مســألة التقــدمي للمحاضرين 
اجملانيــني، وخصصنــا درجــات لذوي 
الشهداء والسجناء من هذه احلصة”، 
كاشفاً  “لدينا 35 الف درجة وظيفية 

شاغرة في قطاع تربية بغداد”.
وتابع العطا “مت حل موضوع احملاضرين 
اجملانيني قبل 2019 ومستمرون بصرف 
فــي محاضري  واملشــكلة  رواتبهم، 
2020 الذيــن ال عقود لهــم ومت احالة 

التربية فهي املسؤول  وزارة  الى  امللف 
االول عن انهاء االمر”.

وافاد “الى االن لم حتصل اي محافظة 
الدعم  قانون  على تخصيصياتها من 
الطارئ، ولدينا نقــص في التعيينات 
كثيرة في الدوائر التابعة للمحافظة، 
وســنقدم جدول بالدرجات الوظيفية 

التي نحتاجها في موازنة 2023”.
ومبــا يخــص اخملالفني مــن اصحاب 
اوضح  االمبيــر،  لتســعيرة  املولدات 
العطا “ مت حتديد تســعيرة التشغيل 
)العادي( من الســاعة 12 ظهراً وحتى 
الســاعة الواحدة ليالً بـ 7 آالف دينار، 
من  الليلــي  التشــغيل  وتســعيرة 
الســاعة  وحتى  12 ظهراً  الســاعة 
السادســة صباحــاً 8 آالف دينار، اما 
بالنسبة للتشغيل الذهبي 24 ساعة 
يكــون 14 الف دينار، وســيطرنا على 
املناطــق التي يكون فيها املســتوى 
املادي اقل وتابعنا الكثير من اخملالفني 

ومت ايداعهم في مراكز الشرطة”.
واشــار “اي مخالفــة يتــم اتخــاذ 
لكن  بحقها؛  القانونيــة  االجــراءات 
نحتاج الى عقوبــة رادعة اكبر وليس 
تعهــد وغرامــة فاصحــاب املولدات 

االهلية يربحون وال يخسرون”.
ولفت العطا الى “االتصال بقائممقام 
الوحدة االدارية فورا من قبل املواطنني 
لتقدمي الشــكوى ضد اخملالف ليحال 
الى القضاء”.  وبشأن مشاريع احملافظة 
بني العطا، ان “هناك مشاريع حتت قيد 
االجنــاز واخرى يجــري التعاقد عليها 
ولدينا حملة كبيرة ملتابعة املشــاريع 
املتلكئة وحسمها ومنها من ستدرج 

في القائمة السوداء”. 
ونــوه الى “تاثير تغيير ســعر الصرف 
عاملياً علــى تنفيذ املشــاريع وهناك 
ارتفــاع في اصل االســعار حتتاج الى 
التخطيط الحتســاب  وزارة  مراجعة 
نســبة االندثار لعــودة العمل فيها”، 
نافياً “وجود اي تقاطع بني عمل االمانة 
ومحافظــة بغداد، حيــث نعمل في 
داخل وخــارج االمانة وهنــاك بنايات 
فيها نســب اجناز متقدم منها بناية 
 6 اجلوازات ومراكز صحية استكملت 

منها وسيعلن عن افتتاحها قريباً”. 
واردف بالقــول “اكثر من %90 مننحها 
ملشــاريع خارج حــدود االمانة واالن مت 
واجملاري في  املاء  اغلب مشاريع  اكمال 
احلسينية ونعمل على اكمال اكساء 

جميع مناطقهــا ضمن تخصيصات 
قانون الدعــم الطــارئ ونعمل على 
ضم املناطق املتداخلة”.  واكد العطا 
“حاجة مداخل بغــداد الـ 6 الى اكثر 
من 600 مليار دينار لتوســيع املداخل 
وتشــييد االنارة ومت املباشرة بتحسني 
املداخــل، كمــا وضعنا خطة  اغلب 
الســكني  بســمايا  مجمع  النعاش 
وهناك بعض املشــاريع السكنية في 
التاجــي واحملمودية لكن الســكن ال 
يبنى ســوى باالســتثمار”. ولفت الى 
ان “ســعر الوحدة الســكنية حتددها 
مت  وانه  لالســتثمار،  الوطنية  الهيئة 
غلق مجمع ابو غريب واعادة النازحني 
جميعهم الى مناطقهم، اما منطقة 
النهــروان هناك مشــروعني تقوم به 
وزارة االعمار واالسكان لتصفية املياه 
وهو كبير واالن نعمل على انهاء هذه 
الشــحة ، معربا عن اعتقاده انه في 
السنة القادمة ستنهي هذه املعاناة”. 
وختــم العطا “ملف خدمــات بغداد 
منقســم بني احملافظة وامانة بغداد؛ 
احملافظة  بني  الصالحيات  تداخل  لكن 
والوزارات تســبب بعرقلة الكثير من 

مشاريع االستثمار”.

نخب الدفاع المدني تواصل عمليات انقاذ
 العالقين تحت مزار قطارة االمام علي )ع(

تكليف وزير الداخلية باالشراف المباشر على مجريات العمل

كان سبب الحادث 
نتيجة التشبع 

بالرطوبة للساتر 
الترابي المالصق 

للمزار مما أدى إلى 
انهيار كومة ترابية 

على سقف المزار 
وسقوطها على عدد 

من الزائرين

احمد عبد الصاحب كريم
افتتحــت دائرة صحــة بغداد الكــرخ اجلناح 
اخلــاص فــي مستشــفى الطارميــة العام 
بحضور مدير شــعبة االجنحة اخلاصة ومدير 
املستشــفى الدكتور عبد اجلبــار صبار جواد 

واملالكات الطبية والصحية 
و بني مدير شــعبة االجنحة اخلاصة الدكتور  
احمــد مثنــى مت افتتــاح اجلنــاح اخلاص في 
مستشفى الطارمية العام حسب توجيهات 
و متابعة مدير عــام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور )ســعد كامل الالمــي( و الذي جاء 
نتيجــة النجاحات التــي حققتها األجنحة 
اخلاصة ، مشــيرا الى أن هذا االجناز سيحقق 
قفزة نوعية في مجال تقدمي اخلدمات الطبية 
في قضــاء الطارميــة بعد جتهيــزه بأحدث 
سيقلل  والذي  الطبية  واملستلزمات  االجهزة 
من االعبــاء امللقــاة على كاهــل املواطنني 

وبأسعار مقبولة 

 بغداد ـ الصباح الجديد 
عزا احتاد النحالني العرب امس االحد االنخفاض 
احلــاد بإنتاج العســل في العــراق إلى عوامل 

اجلفاف التي أصابت البالد.
وقال رئيس االحتاد منتصر احلسناوي في تصريح 
صحفي إن “عوامــل اجلفاف التي أصابت البالد 
على مــدى األعــوام الثالثة املاضية ، ســيما 
االنخفــاض احلاد مبعــدالت هطــول األمطار، 
تســببت بتراجع إنتــاج العراق من العســل 
للخلية الواحدة إلى ثمانية كيلوغرامات مقابل 

ما يقرب من 30 كغم قبل هذا التاريخ.
وبني أن إنتاج البالد من العســل كان يصل إلى 
1700 طــن ســنويا من خــالل 350 ألف خلية 
ميتلكها 17 ألــف نحال مســجلني في البالد 
إضافة إلى هواة غير مسجلني بشكل رسمي”.
ودعا رئيس االحتاد “اجلهــات احلكومية إلى إيالء 
القطاع األهمية التي يســتحقها ملا ميثله من 

رافد اقتصادي واعد. 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
ضمن عقــود النقل التي أبرمتها الشــركة 
العامة للنقل البري / إحدى تشــكيالت وزارة 
النقل مع عــدة وزارات عقــد وزارة الصناعة 
واملعــادن ، إذ يُّعــد من العقــود املهمة نظراً 
الرتباطه بواقع الزراعة وسد حاجة املزارع من 
االســمدة الزراعية وحتقيــق االكتفاء الذاتي 
واالعتماد على املنتج احمللي واســتمرار دميومة 
احلياة الزراعية والصناعية لدفع عجلة تقدم 

البالد الى االمام.  
مدير عام الشركة العامة للنقل البري رئيس 
مجلس االدارة مرتضى كرمي الشــحماني قال: 
الى توجيهات وزيــر النقل الكابنت  اســتناداً 
ناصر بندر الشــبلي الذي يؤكــد على ضرورة 
تذليل جميع املعوقات وتقدمي افضل اخلدمات 
للــوزارات واملؤسســات بقطاعيها احلكومي 

واملدني .
وَحّقَق أســطولنا في اليومــني املاضيني نقل 
)100(طــًن من الكبريت الزراعي من محافظة 
نينوى / املشراق الى محافظة االنبار / الفلوجة  
لصالح شركة الفرات / إحدى تشكيالت وزارة 
الصناعــة واملعادن ومتت املناقلة بشــاحنات 
املناقالت  اليهــا  ،أضف  الشــركة احلكومية 
التي جتري في معمل االســمدة الزراعية في 

محافظة البصرة قضاء خور الزبير . 

 افتتاح الجناح الخاص في 
مستشفى الطارمية العام 

تراجع حاد بانتاج 
العسل في العراق

»النقل البري« ينقل كبريت 
زراعي من الموصل الى االنبار

النقل الخاص تستأنف العمل بنظام براءة 
الذمة بعد توقفها لمدة عام كامل 

ضمن ماراثون مشروع دورة - يوسفية 

آليات آشور تتبارى للوصول إلى منصة اإلنجاز  

لدينا مشاريع قيد االنجاز واخرى يجري التعاقد عليها

محافظ بغداد: 35 الف درجة وظيفية شاغرة في قطاع التربية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة العدل التونســية أنها تقوم 
مبالحقة عــدد من القضــاة املعفيني في 
عدد من القضايا مشــيرة إلى أن النيابة 
العامة حتقق في 109 ملفات كما أحالت 
عدد كبير منهــا على االقطاب القضائية 
اخملتصة فــي اجلرائم اإلرهابية والفســاد 

املالي.
الــوزارة فــي بيان نشــرته على  وأكدت 
صفحتها على فيسبوك أنه “مت فتح أبحاث 
حتقيقيــة في الغرض من أجل عدة جرائم 
كالفســاد املالي والرشوة وغسل األموال 
واجلرائــم االقتصاديــة والديوانية إضافة 
إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتســتر 
اإلجراءات  وتعطيل  إرهابــي  تنظيم  على 
واالنحراف بها أو مســاعدة شخص على 
التفصي من تفتيش السلطة العمومية 
واخفاء ما تثبت بــه اجلرمية والتفريط في 
وسائل اإلثبات اجلنائي وغيرها من اجلرائم 
املتمثلة في التدليس واستغالل خصائص 
الوظيف واإلضرار باإلدارة وجرائم التحرش 
اجلنســي ومخالفــة القوانــني املنظمة 

لألسلحة والذخيرة.”
وأشــارت الوزارة في بيانها إلى أنه “خالفا 
ملا يتم تداوله في بعض وســائل التواصل 
االجتماعــي مــن قبــل أطراف تســعى 
لتعطيل مسار احملاسبة وتدعي عدم وجود 
ملفات، فقد متت إثــارة التتبعات اجلزائية 
ضــد القضــاة املعفيني عمــال بأحكام 

املرسوم عدد 35 لسنة 2022.”
ولفت البيان إلى أن الــوزارة تولت مهمة 
“إعــالم اجمللــس األعلى املؤقــت للقضاء 
العدلي بقائمة القضاة املعفيني موضوع 

التتبعات اجلزائية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اجلوية  للخطــوط  تابعــة  جنت طائــرة 
اإلثيوبية من كارثــة بعد أن نام الطياران 
وجتاوزت بســبب ذلــك مــدرج الهبوط 
عنــد وصولهــا للمطار، وفقــا للموقع 

املتخصص “أفييشن هيرالد”.
ونقل املوقع أن الطائرة كانت متجهة من 
أديس  اإلثيوبية  العاصمة  إلى  الســودان 
املاضي، وعند وصولها جتاوزت  األســبوع 
نقطة الهبوط ليستقيظ الطياران على 

صوت اإلنذار.
واســتغرب مراقبو التحكــم في املطار 
من أن الطائرة لــم تبدأ إجراءات الهبوط 
عندما اقتربت وأبقاها نظام الطيار اآللي 

على ارتفاع 37 ألف قدم.
وبعد ما يقرب من 30 دقيقة، أيقظ اإلنذار 
الطاقــم، الذي قام بعــد ذلك مبناورة من 

أجل الهبوط اآلمن على املدرج”.
ولــم تؤكد اخلطــوط اجلويــة اإلثيوبية 
أن الطياريــن ناما، لكن الشــركة قالت 
في بيــان إن أفــراد الطاقــم املتورطني 
أوقفوا عن العمل فــي انتظار التحقيق. 
وقالت الشــركة “سيتم اتخاذ اإلجراءات 
التصحيحية املناســبة بناء على نتائج 

التحقيق”.
وكانت رحلة الركاب متجهة من اخلرطوم 
إلى أديس أبابا، وهو مسار يستغرق حوالي 
ســاعتني. ولم يتضح علــى الفور عدد 
الــركاب الذين كانوا على مــن الطائرة، 
لكن طائرة بوينغ 800-737 تبلغ سعتها 
ما يصل إلى 189 راكبا حسب التصميم.
وتعد طائرة 800-737 طرازا قدميا، حاولت 
بوينغ منذ ذلك احلني اســتبداله بطائرة 
737 ماكس 8، لكن هذا الطراز حتطم عام 
2019 وأودى بحياة 157 شخصا، في رحلة 

تابعة اخلطوط اجلوية اإلثيوبية.

العدل التونسية تالحق
 عددا من القضاة المعفيين 

بجرائم إرهابية

بعد نوم طاقم القيادة.. 
طائرة إثيوبية 
تنجو من كارثة

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

قللت ليز تراس، املرشحة األوفر حظا 
احتمال  من  احملافظــني،  حزب  لقيادة 
حدوث ركود اقتصــادي في بريطانيا، 
في حــني طمــأن مرشــحها لتولي 
منصب وزير اخلزانــة البريطانيني بأن 
“املســاعدة على الطريق” مع االرتفاع 

املستمر في تكاليف املعيشة.
وتعهدت تراس التي ترجح استطالعات 
الرأي فوزها على منافسها وزير اخلزانة 
الســابق، ريشــي ســوناك، لتصبح 
رئيســة وزراء بريطانيا املقبلة، بقيادة 
“ثورة فــي مجال األعمــال التجارية 
حال  في  اخلاصة”  واملشاريع  الصغيرة 

وصولها إلى السلطة.
وقالت لصحيفة “ذا صن أون صنداي” 
إن “هناك الكثير من الكالم عن حدوث 
أن هذا  اعتقــد  “ال  ركود”، مضيفــة 
حتمي. هنــا في بريطانيــا بإمكاننا 

إطالق العنان للفرص”.
ورأت بــأن اململكة املتحــدة يجب أن 

إلنتاج  االقتصاديــة  الظــروف  تخلق 
التالي”،  فيســبوك  أو  التالي  “غوغل 
مشــيرة الى أن “الطمــوح يصل إلى 

هذا املستوى”.
وفي حديث منفصل لصحيفة “مايل 
أون صانــداي”، أعــرب وزيــر األعمال 
كواسي كوارتينغ الذي من املتوقع أن 
يتسلم وزارة اخلزانة في حكومة تراس 
عن تفهمه لـ”القلــق العميق” الذي 
يجتــاح بريطانيا مع وصول التضخم 
إلى مستوى غير معهود منذ عقود.  

وأضــاف للصحيفــة “لكننــي أريد 
بأن  البريطانــي  الشــعب  طمأنــة 
املســاعدة في طريقها إليكم”، الفتا 
إلى أن العمل قد بدأ بشــأن “أفضل 
حزمة إجراءات” تسمح لرئيس الوزراء 

املقبل “البدء بالعمل بسرعة”.
البالغ  احملافظني  أعضاء حــزب  وأمام 
عددهــم نحو 200 ألــف مهلة حتى 
رئيسهم  الختيار  من سبتمبر  الثاني 

اجلديد.
ومبــا أن احلــزب يحظــى بغالبية في 
البرملان سيصبح الفائز رئيسا للوزراء 

خلفا لبوريس جونسون الذي استقال 
في يوليو بعد عدة فضائح.

في  مرتقب  التصويــت  نتائج  وإعالن 
اخلامس من سبتمبر.

غوف يدعم سوناك
لكن مايكل غوف، النائب احملافظ الذي 
تولــى مناصب وزارية فــي حكومات 
ثالثة رؤســاء وزراء على مدى 11 عاما، 
اعتبر امــس االول الســبت أن تراس 
“بعيدة عن الواقع” مبقترحاتها خلفض 
الضرائــب فــي مواجهــة أزمة غالء 

املعيشة.
وأعطــى غوف الذي شــغل أيضا في 
السابق منصب زعيم حزب احملافظني 

دعمه لسوناك لتولى رئاسة الوزراء.
وتعارض تراس مقاربة ســوناك بشأن 
كيفية التعامل في ســياق اقتصادي 
واجتماعي غير مســتقر، حيث جتاوز 
10 % وتصاعدت  التضخــم نســبة 
اإلضرابــات في العديد من القطاعات 
احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية.
ووعدت تراس بخفض كبير للضرائب 
بينمــا يريــد خصمهــا أوال خفض 

التضخم الذي تســبب في انخفاض 
تاريخي في القدرة الشــرائية لألسر 

البريطانية.
عن  “التاميز”  غوف لصحيفــة  وأعرب 
“قلقه الكبير ألن يكون اخلطاب ابتعد 

بالنسبة لكثيرين عن الواقع”.
وأضاف أن “معاجلة أزمة غالء املعيشة 
مالية  بتقــدمي مســاعدات  تكون  ال 

جديدة وخفض الضرائب”.
املقتــرح  اخلفــض  أن  يؤكــد  وهــو 
األثرياء”  مصلحــة  فــي  “ســيصب 
و”الشــركات الكبرى” على حســاب 
أصحاب املشــاريع الصغيرة والفئات 
األكثر ضعفا. وقال غوف “ال أرى كيف 
أن حماية خيارات األســهم للمديرين 
بأولوية على دعم  التنفيذيني يحظى 
الفئات األفقر في مجتمعنا. لكن في 
وقت الضيق ال ميكن أن تكون األولوية 

الصحيحة”.
خالل هذه احلملــة دافع مايكل غوف 
عن املرشــحة كيمي بادنوك قبل أن 
تهزم. وأعلن أنه ال يتوقع أن يشــارك 

في حكومة جديدة.

المرشحة األوفر حظا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا تستبعد الركود االقتصادي

متابعة ـ الصباح الجديد:
بأن  صحفيــة  مصــادر  أفــادت 
القومــي  األمــن  مستشــار 
اإلسرائيلي، إيال حوالتا، سيلتقي 
سوليفان  جيك  األميركي  نظيره 
املقبل،  الثالثــاء  واشــنطن،  في 

ملناقشة االتفاق النووي اإليراني.
يأتي ذلك فيما أفاد موقع “واالنيوز” 
Walla News، نقالً عن مسؤولني 
أميركيني بارزين، أن البيت األبيض 
بعث برســائل إلى مكتب رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي خــالل األيام 
العشــرة املاضية، تفيــد بأنه ال 
تزال هناك فجوات في املفاوضات 
املتوقع  وأنه من غيــر  إيــران  مع 
التوصل إلى اتفاق نووي جديد في 

املستقبل القريب.
كمــا أرســل البيــت األبيــض 
لن  بأنه  إلى إســرائيل  تطمينات 
يوافق على إعطاء تنازالت جديدة 

إليران.
أميركيون  كما كشف مسؤولون 
الرئيــس  إدارة  أن  وإســرائيليون 
األميركي، جو بايدن، ســعت في 
األيــام األخيرة لطمأنــة تل أبيب 
بعدم اتفاقها على تنازالت جديدة 

مع إيران بخصوص امللف النووي.
أبلغت  بايــدن  إدارة  أن  وأضافــوا 
إســرائيل بأن التوصل التفاق من 
أجل إحياء االتفــاق النووي املبرم 
مع إيران في 2015 “ليس وشيكاً”، 
وفق مــا أفاد موقع “أكســيوس” 

Axios، امس االول السبت.
بعدما كشف مسؤول  ذلك  يأتي 
أميركي كبير بإدارة بايدن أن إيران 
تخلت رســمياً عــن مطلب رفع 

احلرس الثــوري من قائمة اإلرهاب، 
الــذي كان ميثل نقطة شــائكة 
رئيســية فــي اجلهــود املبذولة 

إلحياء االتفاق النووي.

وقال املسؤول لشبكة “سي إن إن” 
CNN، اجلمعة املاضية، إن طهران 
لم تطالب في ردها االثنني املاضي 
على مقترح االحتاد األوروبي إلعادة 

إحياء اتفــاق 2015، بإزالة احلرس 
الذي  الثوري من قائمــة اإلرهاب، 
يعد “خطاً أحمر” بالنسبة إليها.

كما أكد أن “النسخة احلالية من 

النص وما يطالبون به تسقط هذا 
املطلب”، مشــيراً إلى أن الواليات 
املتحدة رفضت هذا الطلب مراراً 
وتكراراً. وأضاف: “لذا إذا كنا أقرب 

إلى صفقة، فهذا هو السبب”.
“بعض الفجوات”

كذلك أوضح أن طهران تخلت عن 
مطالب رفع العديد من الشركات 
املرتبطة باحلرس الثوري من قائمة 

اإلرهاب.
وشدد املســؤول على أن “الرئيس 
كان حازماً وثابتاً على أنه لن يرفع 
احلرس الثــوري اإليراني من قائمة 

اإلرهاب”.
غيــر أنــه قــال إنه فــي حني أن 
“أقرب ممــا كانت  اآلن  الصفقــة 
عليه قبل أسبوعني، فإن النتيجة 
ال تزال غير مؤكــدة، حيث ال تزال 
هناك بعض الفجوات. ســيوافق 
الرئيــس بايدن فقط على صفقة 

تلبي مصالح أمننا القومي”.
مرحلة حاسمة

يشار إلى أن األيام املاضية شهدت 
كماً هائالً من التســريبات بشأن 
املطالــب اإليرانيــة، ومــا وصف 
أن  إال  األميركيــة،  بالتنــازالت 

واشنطن نفت رسمياً صحتها.
التي  النووية  املفاوضــات  وكانت 
وامتدت   2021 أبريل  انطلقت في 
أشــهراً دخلــت مؤخــراً مرحلة 
حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى 
اتفاق يبصــر النور، أو جولة أخرى 

من املماطلة.
فيمــا تعكــف حاليــاً األطراف 
بروكســل  خصوصــاً  املعنيــة، 
الذي  الرد  دراسة  على  وواشنطن، 
تقدمــت بــه طهران األســبوع 
املاضــي علــى مقتــرح االحتــاد 
األوروبي، الذي يهدف إلجناز تفاهم 

أخير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تدرس اليابان نشــر ألــف صاروخ 
قدرتها  لتعزيز  املدى،  طويل  “كروز” 

على الهجوم املضاد ضد الصني.
“يوميــوري”  صحيفــة  وذكــرت 
اليابانية،امــس األحــد، نقــال عن 
الصواريخ  أن  حكوميــة  مصــادر 
ســتكون أســلحة حالية معدلة 
لتوســيع مداها من 100 كيلومتر 

إلى ألف كيلومتر.

أن األســلحة  وأضافت الصحيفة 
أو  الســفن  ســتطلقها  التــي 
بشــكل  ســتتمركز  الطائــرات، 
أساسي حول جزر نانسي اجلنوبية، 
املناطق  إلى  الوصــول  وقادرة على 
الشــمالية  لكوريــا  الســاحلية 

والصني.
ولم يرد ممثلو وزارة اخلارجية اليابانية 
على طلب “رويتــرز” للتعليق على 

التقرير.

وزادت اليابان إنفاقها العســكري، 
حزما  أكثر  اســتراتيجية  واتخذت 
ولكنها  األخيــرة،  الســنوات  في 
امتنعت عن نشــر صواريخ بعيدة 
املــدى ضمن حدودها، لألســلحة 
التــي ميكنها ضرب أهــداف على 

أراض أجنبية.
وتصاعدت حدة التوترات اإلقليمية 
هذا الشــهر بعــد زيارة نانســي 
بيلوســي رئيســة مجلس النواب 

األميركي لتايوان.
األطــراف من  حيث صّعــدت كل 
العســكرية  اســتعراض قدراتها 

والتدريبية.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، امس 
االول السبت، إنها رصدت 17 طائرة 
تايوان،  وخمس سفن صينية حول 
مــع مواصلــة بكني ألنشــطتها 

العسكرية قرب اجلزيرة.
وأشــارت الوزارة إلى أن ما رصدته 

شــمل أربــع طائــرات عبرت خط 
الوســط في مضيق تايــوان، وهو 

حاجز غير رسمي بني اجلانبني.
وعرضــت تايوان، األربعــاء املاضي، 
مقاتلتها األكثر تطورا، وهي طائرة 
الصنع من طراز  أميركيــة  حربية 
“إف 16 في” مزودة بصواريخ، وذلك 
خالل طلعة ليلية أعقبت مناورات 
عســكرية غير مســبوقة أجرتها 

بكني قبالة سواحل اجلزيرة.

وفي أغسطس اجلاري، نفذت بكني 
على مدى أيــام عدة مناورات جوية 
تايــوان، تزامنا  وبحرية في مضيق 
إلى  بيلوســي  زيارة قامت بها  مع 
اجلزيرة وأعقبتهــا زيارة أخرى لوفد 

من الكونغرس األميركي.
أجرت  الصينية،  املناورات  على  وردا 
تايــوان منــاورات حاكــت خاللها 
كيفيــة التصــدي لغــزو صيني 

محتمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الغارديــان  صحيفــة  قالــت 
البريطانية إن تنامي انعدام الثقة 
في  السياسية  املؤسســات  في 
الواليــات املتحدة يشــير إلى أن 
البالد قد تكون على شــفا صراع 

داخلي جديد.
الدكتور  قــال  للصحيفة،  ووفقا 
مركز  مؤســس  وينتموت،  جارين 
عنف  لدراسة  كاليفورنيا  أبحاث 
السالح، إن التحذيرات بشأن احلرب 
أمريكا  فــي  الوشــيكة  األهلية 
كانــت مجرد أحاديث هــراء، غير 
أن اســتطالع رأي أجراه املركز في 
أن نصف  إذ اتضح  “أذهله”.  يوليو 
األمريكيــني يتوقعون حربا أهلية 
في الســنوات القليلــة املقبلة، 
ويعتقد واحد من كل خمسة من 
سكان الواليات املتحدة أن العنف 
السياســي له ما يبرره في بعض 

الظروف.
باإلضافــة إلى ذلك، قال وينتموت 
مــن   40٪ إلــى  يصــل  مــا  إن 
وجود  أن  يعتقــدون  األمريكيــني 
زعيم قــوي للبالد هو أكثر أهمية 

من بقاء الدميقراطية.
تصاعد  فــإن  للباحــث،  ووفقــا 
تفاقــم  العنيفــة  التهديــدات 
بســبب منو مبيعات األســلحة، 
إذ قال: “مــاذا يحدث عندما تأخذ 
فأكثر  أكثــر  يخشــى  مجتمعا 
وأكثر  وأكثــر  مســتقبله،  على 
فأكثر  أكثر  وغاضبا  اســتقطابا، 
على نفسه، وتلقي مبجموعة من 

األسلحة؟”.
مــن جهتها قالــت اختصاصية 
الصراع املدني، راشيل كالينفيلد، 
فــي  السياســي  النظــام  إن 
املتحــدة ال يضمن عدم  الواليات 
حدوث صــراع عنيف فــي البالد، 

مؤسساتنا،  ضعفت  “إذا  وأكدت: 
مختلفا”.  التاريــخ  يكــون  فقد 
ولفتت كالينفيلــد إلى أن نتائج 

االستطالع املذكور”مقلقة”.
وأضافت قائلــة: “ترى ما بني ثالثة 
إلى خمســة ماليني أمريكي على 
استعداد إليذاء األمريكيني اآلخرين 
بســبب معتقداتهم السياسية 
فــإن هذا يشــير إلى أن شــعب 
الواليــات املتحدة يشــعر بخيبة 
وال  دميقراطيتنا،  مــن  كبيرة  أمل 
يعتقد أنهــا تعمل”. وأضافت في 
الوقت نفسه أنها “غير متفائلة” 
بهذا الشــأن. وكانت قناة فوكس 
املاضي،  األســبوع  أفادت  نيوز قد 
نقال عن اســتطالع أجرتــه، بأن 
راضني  غير  األمريكيني  أرباع  ثالثة 
عــن الوضع في البالد. وقد منا هذا 
الرقم من ٪67 في مايو ومن 53٪ 

في أبريل من العام املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس الفلســطيني، محمود 
عباس، أمس االول السبت، إن إغالق 
إسرائيل عددا من مؤسسات اجملتمع 
املدني الفلســطينية مرفوض ولن 

نقبل به إطالقا.
اســتقباله  خــالل  عباس،  وأكــد 
مبقــر الرئاســة فــي رام اهلل وفدا 
مــن ممثلــي مؤسســات اجملتمــع 
املؤسســات  أن هذه  املدني، علــى 
احلقوقية “ستســتمر فــي عملها 
بفضــح االحتــالل وجرائمــه ضد 
الفلسطينيني، ألن هذه املؤسسات 

تعمل وفق القانون الفلسطيني”.
وأضــاف: “يجــب علينــا جميعــا 
التكاتف والتصدي لهذه السياسة 
املضي  املصرة علــى  اإلســرائيلية 
قدماً في سياســة األعمال أحادية 
اجلانــب متجاهلــة كل االتفاقيات 
القانون  وتخرق  اجلانبني  بني  املوقعة 

الدولي”.

“لــن نقبل باســتمرار هذه  وأردف: 
وسيكون  اإلســرائيلية،  السياسة 
لنــا موقف يحمي حقوق شــعبنا 
في ظل هذا الصمــت الدولي على 
اجلرائم اإلســرائيلية املستمرة ضد 
الشعب الفلســطيني ومقدساته 

وأرضه”.
اتصاالت  “هنــاك  أن  إلــى  وأشــار 
العالقة  ذات  األطــراف  مع  مكثفة 
لوقف هذه االستفزازات اإلسرائيلية 
وفق  تعمل  التي  املؤسســات  بحق 

القانون الدولي وحقوق اإلنسان”.
الفلســطيني  الرئيــس  وشــكر 
“اإلجمــاع الدولي علــى إدانة هذه 
إجراءات  املطلوب  ولكن  االعتداءات، 
دولية عملية لوقف هذه املمارسات 

اإلسرائيلية العدوانية”.
املؤسسات  ممثلو هذه  أكد  بدورهم، 
أن “القرار اإلسرائيلي لن يثنيهم عن 
االحتالل  جرائم  توثيــق  في  العمل 
وسيواصلون  الفلســطينيني،  ضد 

العمــل من أجــل االســتمرار في 
اإلســرائيلية  اجلرائــم  كشــف 

املتواصلة للعالم أجمع”.
كمــا أكــدوا “التنســيق مــا بني 
املؤسسات الفلسطينية الرسمية 
املدني للتصدي  ومؤسسات اجملتمع 
لهذه القــرارات اإلســرائيلية التي 
الدولي  القانون  قواعد  تتجاهل كل 

وحقوق اإلنسان”، بحسب “وفا”.
وأغلق اجليش اإلســرائيلي ســبعة 
بعد  فلسطينية  أهلية  مؤسسات 
اقتحام مقراتها في مدينة رام اهلل 

ومصادرة ممتلكاتها.
واملنظمــات هي “الضميــر لرعاية 
و”القانون  اإلنسان”،  وحقوق  األسير 
“احلق”،  اإلنســان  حقــوق  أجل  من 
و”مركز بيســان للبحــوث واإلمناء”، 
و”احتاد جلان املرأة”، و”مؤسســة جلان 
العمل الصحي”، و”احتاد جلان العمل 
الزراعــي”، و”احلركة العاملية للدفاع 

عن األطفال-فرع فلسطني”.

واشنطن تطمئن إسرائيل بأن االتفاق
 النووي مع ايران ليس وشيكًا

اليابان تدرس نشر صواريخ بعيدة المدى تحسبا لمواجهة الصين

الغارديان: نصف األمريكيين يتوقعون 
حربا أهلية في السنوات القليلة المقبلة

عباس: إغالق إسرائيل لمؤسسات مجتمعية 
فلسطينية مرفوض ولن نقبل به 
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مديرية بلديات واسط / جلنة البيع وااليجار
تنويه

احلاقــا باعالننا املرقم 33 في   2022/8/20 املنشــور في جريدة 
الصباح اجلديد بتاريــخ   2022/8/21 اعالن تاجير أمالك بلدية 
البشــائر حيث ورد خطا مراجعــه مديرية بــدرة والصحيح 

مراجعه مديرية بلدية البشائر 
لذا اقتضى التنويه

الى الشريك اشواق طالب محمد
اقتضى حضورك الى صندوق االسكان في ميسان لغرض احلصول على قرض 
االســكان للعقار تسلسل )1498/390( كونه مناصفة بيننا وخالل فترة )15 
يوما( داخل العراق و )30 يوما( خارج العراق من تاريخ نشــر االعالن في اجلريدة 
الرسمية وبعكســه يتم الســير في اجراءات احلصول على قرض االسكان 

ويسقط حقك في االعتراض مستقبال.
الشريك
 علي محمد ضبع

مديرية بلدية الناصرية
تنويه

 49609 املرقم  باعالننا  احلاقا 
تاجيــل  مت   2022/8/2 فــي 
االعالن الى اشــعار اخر حلني 
املستاجرين  من  احملالت  اخالء 

لذا اقتضى التنويه

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
من الشركة العامة لتجارة 
املــواد الغذائيــة / قســم 
الشــحن والنقل  باســم/ 
فمن  حمود  حســني  عادل 
تســليمها  عليها  يعثــر 

ملصدرها. 
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الشركة العامة لتصنيع احلبوب
إعالن مناقصة رقم )2022/16( 

م/ نقل وتفريغ الطحني في محافظة كربالء املقدسة
1 . يســر )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب( أن تعلن وللمرة)األولى( عن مناقصة لـ نقل وتفريغ الطحني في 

محافظة كربالء املقدسة 
2 . تتوفر لدى )الشركة العامة لتصنيع احلبوب( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االحتادية( وينوي استخدام 

جزء منها لتنفيذ اخلدمات )نقل وتفريغ الطحني في محافظة كربالء املقدسة(
3 . بإمكان مقدمي العطاء الراغبني شراء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى )الشركة 
العامــة لتصنيع احلبوب/ القســم القانوني( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املســتردة البالغة )1000000 
مليون دينار مبوجب صك مصدق من أحد املصارف احلكومية(، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على 

املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني في أعاله.
4 . تســّلم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشــركة العامــة لتصنيع احلبوب/ مكتب املديــر العام الكائن في 
محافظة بغداد/ ســاحة عدن/ مدخل مدينة احلرية( في املوعد احملدد )أقصاه الساعة العاشرة صباحا من يوم 
2022/9/25 حســب توقيت مدينة بغداد( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وســيتم فتح العطاءات بحضور 

مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتأريخ والعنوان.
((تســري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 في كل ما لم يرد به 

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

1 - شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
2 - التأمينات األولية تقّدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ )18175480( ثمانية عشر مليون ومئة وخمسة 
وســبعون الف واربعمئة وثمانون دينار التي متثل 3% من الكلفة التخمينية من أحد املصارف املعتمدة ومحرر 
ألمر الشــركة مــن قبل املناقص حصرا أو من يخوله قانونا على أن ال تقــل نفاذيته  )35( يوم من تأريخ انتهاء 

نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعشرين يوما من املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
3 - كتــاب عدم ممانعة من دخول املناقصــات من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 ومعنون الى الشــركة 
العامة لتصنيع احلبوب حصرا )على أن يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند إحالة املناقصة بعهدته(.

4 - وصل شراء شروط املناقصة.
5 - تقدمي أعمال مماثلة.

6- ســنويات سيارات حمل عدد )13( سيارة ال تقل حمولتها عن 16 طن تكون باسم الشركة مقدمة العطاء 
او أي من املساهمني على ان تدرج احلمولة ضمن السنوية 16 طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب او حوضية 
حيث تهمل مثل هذه الســيارات وفي حالة تقدمي اكثر من العدد يؤخذ حســب التسلسل املكتوب في التندر 

واملطلوب تقدميها وتهمل األخيرة.
 7- في حالة تقدمي وثائق مصورة )مستنسخة( يجب أن تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة اإلصدار 
أما بخصوص املستمســكات الثبوتية )البطاقة املوحدة أو هوية االحوال املدنية، شــهادة اجلنســية، بطاقة 

السكن وغيرها( تتم مطابقتها مع االصل عند اإلحالة.
8-  يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفســارات املشــاركني في هذه املناقصات في الساعة العاشرة 

صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2022/9/18 في مقر الشركة/ القسم القانوني.
9-  تقدمي هوية غرفة جتارة املقاولني.

10- تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة
11- في حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا الستالم وفتح العطاءات.

مالحظة: الكلفة التخمينية كما في اجلدول املرفق
أثير داود سلمان
املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وكالة

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

اعالن
املدرجــة  الســادة  علــى 
والذين  ادناه  في  أسمائهم 
او  مغروســات  لديهــم 
مزروعــات او منشــأت في 
اخلضراوي   /52 املقاطعــة 
مســار  تعتــرض  والتــي 
مشــروع جســر شــمال 
ومقترباتــه  الناصريــة 
)الطريــق احلولي( مراجعة 
مديرية الطرق واجلسور في 
القانونية  الشعبة  قار/  ذي 
محاضر  توقيــع  لغــرض 
حقوقهم  وتثبيت  التثمني 
حسب قانون الطرق العامة 
املادة   2002 لسنة   35 رقم 
4 الفقرة /ثانيــة واملادة 5/

ثانيا... 
املرفقات 

.قائمة باألسماء
ر. مهندسني 
عادل عبد األمير عودة 
مدير الطرق واجلسور في 
ذي قار

أسماء السادة الغير موقعني

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

إعالن مناقصة عامة محلية
)للمرة الثانية(

العدد: 7714
التاريخ: 2022/8/18

م: )7 محلية أ/ 2022(
تأهيل ملعب كرة قدم مفتوح مع كافة امللحقات

1- يسر وزارة الصناعة واملعادن )الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )تأهيل ملعب كرة قدم مفتوح مع كافة امللحقات(

وعلــى مقدمي العطــاء الراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال على هاتف الشــركة املرقم 
)07703172284( ]أثناء الدوام الرســمي/ من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب 

توقيت مدينة البصرة احمللي[ وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة: 

)أ( القدرة املاليــة: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته علــى القيام باملتطلبات املالية اآلتية 
)احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر ثالث سنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.

)ب(- اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأنه لديه أعمال مماثلة.
3- بإمكان مقدمي العطاء شــراء وثائق العطــاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملــدد في ورقة بيانات 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق )غيــر قابلة للرد( البالغة )200,000( مائتان الف دينار فقط ويرفق وصل 

شراء املناقصة مع العطاء التجاري.
4- املبلغ التخميني للمناقصة )178,000,000( مائة وثمانية وسبعون مليون دينار عراقي فقط.

5- تقدمي تأمينات اولية بقيمة )1,780,000( مليون وســبعمائة وثمانون الف دينار على شــكل خطاب ضمان 
او صك مصدق او ســفتجة نافذة ملدة )60( يوما من تاريــخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى 

البنك املركزي العراقي.
6- تقدمي عطاء فني وعطاء جتاري ومستمســكات بثالثة ظروف منفصلــة ومغلقة وتكون الظروف مختومة 
بختم الشــركة ومثبت عليها اسم ورقم املناقصة واسم الشركة املقدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد 

مخول رسمي.
7- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

8- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية/ قسم اإلعالم 
والعالقات العامة - شــعبة العالقات( لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )االحد( املصادف 2022/9/4 وفي حالة 

مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
9- التقدمي بالبريد اإللكتروني )غير مســموح( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الشركة في يوم )االثنني( 2022/9/5.
10- العناوين املشار اليها آنفا هي )مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية البصرة- خور الزبير( وملزيد 

من التفاصيل واملعلومات ميكنكم االطالع على موقع الشركة اإللكتروني
Email:scf@scf.gov.iq 

Scf trad@scf.gov.iq
Www.scf.gov.iq

التوقيع
بديع عبد اهلل احمد
معاون املدير العام وكالة

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 181
التاريخ: 2022/8/10

اعالن 

تعلــن جلنة البيع وااليجــار األولى في مديرية بلدية الكوت عــن تاجير األمالك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة واســتنادا لقانــون بيع وايجار أموال 
الدولــة رقم 21 املعــدل فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية 
الكوت خالل مدة 30 يوم تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التامينات 
القانونيــة البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مــع هوية األحوال املدنية 
اصلية و املستنســخة  وســتجري املزايدة في اليوم األخير مــن مدة اإلعالن وفي متام 
الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
النشر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنســبة 2% من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم 

املستاجر في حالة تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل 30 يوم ... 
 املستشار القانوني 
صاحب مطر خباط
ر. اللجنة

السعر / كيسالفقرة العاملةت

1
نقل وتفريغ الطحني في كربالء املقدسة/ املركز ويشمل 
)العباسية- باب بغداد- سعد رمضان- االسرة- العامل 

– الغدير( 

297 مائتان وسبعة وتسعون 
دينار

2

نقل وتفريغ الطحني في محافظة محافظة كربالء 
املقدسة/ االقضية والنواحي ويشمل )الهندية- اجلدول 
الغربي- اخليرات - الصوب الصغير- احلسينية- الطف- 

احلر- العسكري(

351 ثالثمائة وواحد وخمسون 
دينار

نقل وتفريغ الطحني في محافظة كربالء املقدسة / 3
عني متر

478 اربعمائة وثمانية وسبعون 
دينار

هاشم عبد حمادي17-سالم جاسم عبد1-

موحان عبد حمادي18-حسني علي جويد2-

جاسم عبد حمادي19-زكي عبد األمير3-

إبراهيم رهيف رداد20-محمد ناصر عبد4-

لطيف عبد احلسني حمزة 21-سعد ثامر كزار5-

عزيز حمود جبر22-نصير شرف6-

عيسى حمود جبر23-حيدر عبد احملسن7-

عالء عبد احلسني جابر 24-واثق مطر عبد حمادي8-

عبد الزهرة عزيز علوان25-احمد مجيد9-

جواد كاظم سعدون 26-راسم شريف خليف10-

حسني فجر كاصد27-جمال كاظم صالح11-

عبد السادة محمد ياسني 28-ماجد كاظم عذاب12-

عبد فرحان كاصد29-كطيف كزار كاطع13-

مزعل فرحان خليف30-داخل فنجان14-

مطر عبد حمادي31-صبحي خشان15-

رحيم حسني جبار 32-كمر حمادي16-

جنم عبد حمادي33-

مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع العقارت

كشك الشارع الرئيسي في الفالحية 1
سنة واحدة------3*2م2ملعب التارتان

كشك منطقة العزة على كتف نهر 2
سنة واحدةاول مرة1,5*3م2الدجيلي

سنة واحدة3256*2م2كشك العزة القدمية شارع الكورنيش3

سنة واحدةاول مرة1,5*3م2كشك العزة اجلديدة قرب جسر االحدب4

كشك على ضفاف نهر الدجيلي في 5
سنة واحدةاول مرة1,5*3م2منطقة الكرميية

كشك العزة اجلديدة قرب مدرسة املروج 6
سنة واحدةاول مرة1,5*3م2اخلضراء

كشك منطقة االنوار على شارع بعرض 30 7
سنة واحدةاول مرة1,5*3م2ورصيف 4م



5 اعالن

تقوم شركة لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشاف( ب. ف.
بإعالن املناقصة رقم LOIE/64/06-2022 لتوفير حواسيب محمولة وشاشات ومعدات 

تكنولوجيا املعلومات اإلضافية
مبوجب مشـــروع الرقعـة االستكشافية العاشرة، جمهورية العراق

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

العاشرة، املؤرخ في 07 تشرين الثاني 2012، واملبرم مع شركة نفط ذي قار )الطرف األول( / وزارة النفط العراقية.
يحق االشتراك في هذه املناقصة للشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة تنفيذ مشاريع مشابهة لتلك الواردة 
في هذه املناقصة والتي يحق لها تقدمي اخلدمات في جمهورية العراق وفق القوانني والتشريعات السارية في جمهورية العراق 

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

مبا فيها ما يلي:
أ ( يجب أن تزود حواسيب محمولة وشاشات ومعدات تكنولوجيا املعلومات اإلضافية إلى جمهورية العراق بني عام 2020 وعام 

2022؛
ب ( يجب آال يقل مبلغ مبيعاتها السنوية املتوسطة عن مئتني وخمسني ألف )250,000( دوالر أمريكي

خالل ثالث )3( سنوات األخيرة )2019 - 2021(؛
ت ( يجب أن تكون لها اخلبرة في توفير معدات تكنولوجيا املعلومات لشــركات عاملية بني عام 2019 وعام 2022 مع على األقل 
عقدين اثنني )2( جارية أو منفذة في جمهورية العراق ال يقل إجمالي قيمتهما املتراكمة مئتني وخمسني ألف )250,000( دوالر 

أمريكي؛
ث ( يجب أن يكون لها تسجيل مناســب باعتبارها كياناً قانونياً والنظام األساسي وشهادة التسجيل الضريبي التي يرّخص 

الشركات املتقدمة بالعروض بتوريد سلع ذات طابع مماثل ملوضوع املناقصة.
ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشركة العارضة تستجيب 
ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلب على األوراق الرســمية اخلاصة بالشــركة موقعا من قبل الشــخص 

املفوض في موعد أقصاه 5 أيلول / سبتمبر 2022( عبر إرسالها إلى العنوان التالي: 
Block10.Tenders@lukoil-international.com

على أن يتضمن الطلب اخلطي أعاله املعلومات التالية: 
• اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالســم الكامل للشــخص املفوض 

باالتصاالت وعنوان بريده االلكتروني.
يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد االلكتروني دون أية مســؤولية عن فقدانها أو تأخير وصولها، بعد تقدمي طلب خطي 

كما ذكر أعاله.
يجب تقدمي العروض بالظرف إلى العنوان املذكور أعاله في وثائق املناقصة قبل متام الساعة 05:00 مساءاً )بتوقيت بغداد( في 

تأريخ 22 أيلول / سبتمبر 2022.

 «LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.»
ANNOUNCES TENDER NO. LOIE/642022-06/ FOR SUPPLY OF LAPTOPS, 

MONITORS AND AUXILIARY IT EQUIPMENT FOR BLOCK 10 PROJECT, THE 
REPUBLIC OF IRAQ

LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, is carrying out 
petroleum operations under the Exploration, Development and Production Service Contract for the Block 10 
Contract Area, dated November 07, 2012 )the “EDPSC”(, the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of 
the Iraqi Ministry of Oil.
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the 
subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country 
of registration, to perform supplies to the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification requirements specified in 
Tender documentation, including:
a( to have supplied laptops, monitors and auxiliary IT equipment to Iraq in 20202022-;
b( to have an average annual turnover for the last 3 )three( years )20192021-( in the amount of not less than 
250,000.00 US dollars;
c( to have experience in supply of IT equipment for international companies within 20192022-. Not less than 
2 )two( contracts )executed or ongoing( in Iraq with total cumulative value of at least 250,000.00 US dollars;
d( to have appropriate Certificate of registration as a legal entity, Articles of Association, Tax registration 
certificate authorizing the Bidder to supply goods similar by nature to the subject of the Tender.
A full set of the Tender documentation may be obtained after submission of a written application along with 
sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out 
above )applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before September 
5, 2022( to Block10.Tenders@lukoil-international.com.
The written request of Applicant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his 
e-mail address.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 5:00 p.m. 
)Dubai time( of September 22, 2022.

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 187
التاريخ: 2022/8/16

اعالن 

تعلن جلنة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تاجير 
األمــالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة 
واســتنادا لقانون بيع وايجار أموال الدولــة رقم 21 املعدل فعلى 
الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 
30 يوم تبدا من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية 
األحوال املدنية اصلية و املستنسخة  وستجري املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية 
بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واملناداة 
وكافة املصاريف األخرى بنســبة 2% مــن مبلغ اإلحالة القطعية 
ويلزم املســتاجر في حالة تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام 

العقد خالل 30 يوم ... 
 املستشار القانوني 
صاحب مطر خباط
ر. اللجنة

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 183
التاريخ: 2022/8/11

اعالن 

تعلــن جلنة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تاجير األمالك املبينة 
اوصافهــا ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة واســتنادا لقانــون بيع وايجار 
أمــوال الدولة رقم 21 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية 
بلدية الكوت خالل مدة 30 يوم تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم 
التامينــات القانونيــة البالغة 100% من القيمة املقــدرة بصك مصدق مع هوية 
األحوال املدنية اصلية و املستنســخة  وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة 
اإلعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنســبة 2% من مبلغ 
اإلحالة القطعية ويلزم املســتاجر في حالة تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام 

العقد خالل 30 يوم ... 
 املستشار القانوني 
صاحب مطر خباط
ر. اللجنة

مدة االيجاررقم العقارنوع العقارت

سنة واحدة133كشك في املنطقة اخلضراء خلف الدفاع املدني1

سنة واحدة155كشك امام معارض السيارات كوت بدرة2

سنة واحدة278كشك احلي الصناعي3

كشك على طريق كوت بدرة نهاية املعارض اجلديدة 4
سنة واحدة279بالقرب من املباني العامة

كشك في منطقة الزهراء بالقرب من الكراج 5
سنة واحدة281املوحد

سنة واحدة283كشك في شارع 40 في منطقة اخلاجية6
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متابعة ـ الصباح الجديد:
في وقت واحد، وبشــكل متناغم، 
أعلنــت أكثر من جهة تشــريعية 
اســتعدادها  أميركية  واقتصادية 
إدارة  علــى  ضغــوط  ملمارســة 
في  لتتدخل  بايــدن،  جــو  الرئيس 
في  القانوني   - السياســي  اخلالف 
ملف اســتخراج النفط وتصديره، 
العراقية  املركزيــة  احلكومــة  بني 
وحكومة إقليم كردســتان العراق، 
األمر الذي اعتبره مراقبون مؤشــراً 
األميركي  االنخــراط  إلى مزيد من 
فــي القضايا العراقيــة الداخلية 
العالقة، وملصلحة إقليم كردستان، 
اجلهة التي تطالــب دوماً بتدخالت 
العالقة بينها  امللفــات  دولية حلل 

وبني احلكومة املركزية. 
من  الكونغرس،  أعضــاء  من  ثالثة 
احلزبــني الدميوقراطــي واجلمهوري، 
وجهوا رســالة إلى وزيــر اخلارجية 
بلينكن، طالبوا  أنتونــي  األميركي 
فيها مبمارســة املزيد من الضغوط 
والعمل حلل مشكلة النفط والغاز 
بــني بغــداد وأربيل، كــي يتمكن 
اإلقليم من “تطويــر قطاع النفط 
والغاز، والتعامل معه باستقاللية”، 
معتبرين أن الدستور العراقي ينص 
علــى ذلــك، ويُقــره خصوصاً في 

املادتني 111 و112 منه 
رسالة أعضاء الكونغرس استندت 
اجليوسياســية  املصالــح  إلــى 
اإليراني  بالدور  األميركية، مذكــرة 
فــي تعطيل قطاع النفــط والغاز 
الهجوم  أن  اإلقليم، ومعتبــرة  في 
الصاروخي الذي شنته إيران في 13 
آذار 2022 على منزل املدير التنفيذي 
أن  ســببه  كروب”،  “كار  لشــركة 
طهران ترى فــي تصدير نفط وغاز 
لسوق  “تهديداً”  كردســتان  إقليم 

الطاقة اخلارجية اخلاص بها. 
أعضــاء الكونغرس مايــكل والتز 
ودينا تيتوز ودوغ المبورون أكدوا في 
رســالتهم أن احلكومــة العراقية 
ال تقــوم مبا هو واجــب عليها، وأن 
سلوكها واستراتيجيتها يتعارضان 
مــع املصالــح العليــا للواليــات 

املتحدة، وجاء في الرســالة: “نحن 
نشــعر بالقلق من أن تــؤدي هذه 
االســتقرار  زعزعة  إلــى  اخلطوات 
التوترات في  العراق وتصعيــد  في 
املنطقة واإلخالل باســتقرار سوق 
النفــط الدولية أيضــاً. لهذا فإن 
املصلحة القومية للواليات املتحدة 
تقتضي التعــاون للتوصل إلى حل 
العراق  للخالفــات بني حكومتــي 

وإقليم كردستان”.
أعضــاء الكونغرس طالبــوا وزارة 
بالتباحــث مع حكومتي  اخلارجية 
بغــداد وأربيل واملســاعدة في حل 
والتأكد مــن أن حقوق  اخلالفــات، 
االقتصادية  واحلقوق  الذاتي  احلكم 
أن  من  والتأكد  محفوظة،  لإلقليم 

واحتادياً  تعددياً  بلداً  العراق سيبقى 
مبنأى من التدخالت اإليرانية.

إعادة نظر أميركية
رســول  شــفان  والباحث  الكاتب 
شــرح كيف أن هذه اآللية اجلديدة 
تشــبه ما كان ميارسه الكونغرس 
القرن املنصرم في  في تســعينات 
امللف العراقــي، حينما كان يتأكد 
أنه وصل إلى حالة إنســداد، فكان 
ُملزمة  وقوانــني  توصيــات  يُصدر 
لإلدارة األميركية، ال تســتطيع إال 

التجاوب معها.
املراحل  “طوال  أنه  رســول  وأضاف 
الســابقة، كانت اإلدارة األميركية 
الكلي  اإلطار  تعمل حسب  احلالية 
فــي  األميركيــة  لالســتراتيجية 

منطقة الشــرق األوســط، والتي 
كانــت طــوال الســنوات املاضية 
جتاه  احملافظة  وشــديدة  منسحبة 
قضايا الشــرق األوســط، وبالذات 
الداخليــة منهــا، فــي دولة مثل 
العراق، شــهدت واحــداً من أكثر 
لكن  املتحدة فشالً.  الواليات  جتارب 
التوصية األخيــرة، والتي قد يليها 
التشــريعية،  التحركات  من  املزيد 
للتحرك،  أميركية  إدارة  أي  سيدفع 
ألنها ستعرف أنه في احملصلة ثمة 

محاسبة تشريعية”.
فــي خــط مــوازٍ، حّضــت غرفة 
اإلدارة  املتحدة  الواليات  التجارة في 
جهودها  تكثيف  علــى  األميركية 
واحلكومة  أربيــل  بــني  للتقريــب 

املركزيــة، معتبــرة أن ذلك يدخل 
في خدمــة املصالــح االقتصادية 
األميركية، التي تُعبر عنها الغرفة. 
واجلدير بالذكر أن مئات الشــركات 
األميركيــة تعمــل فــي إقليــم 
كردســتان العراق، وفــي مختلف 
القطاعــات، خصوصاً في قطاعي 
اقتصادي  وبحجم  والغــاز،  النفط 
يصل إلــى قرابة عشــرة مليارات 
القانونية  أن اخلالفــات  دوالر، حيث 
بــني  واالقتصاديــة  والسياســية 
تعّوق  واإلقليم  املركزيــة  احلكومة 
االقتصاديــة  النشــاطات  تلــك 

ومصالح الشركات.
مصالح متضررة

حتصل الشركات األميركية العاملة 

في إقليم كردستان على تسهيالت 
من مؤسســات التمويل احلكومية 
متويل  “مؤسســة  مثل  األميركية، 
التنمية الدوليــة” احلكومية، األمر 
الــذي يحّول مســألة الشــراكة 
االقتصادية مع إقليم كردستان إلى 

نوع من الشراكة احلكومية.
 كذلــك فــإن “مجلــس األعمال 
وهو  الكردســتاني”،   - األميركــي 
اقتصاديــة  شــراكة  مؤسســة 
ومنصة ضغط سياسي وتشريعي، 
يعتبر أن خلق فضاء من النشــاط 
واآلمــن  الســليم  االقتصــادي 
واملســتدام هــو جوهر مســاعيه 

الثنائية. 
رجل األعمــال واالقتصــادي بهرم 
مصطفى شــرح كيف أن الواليات 
املتحدة هي القوة الدولية الوحيدة 
التــي متلــك مصالــح وشــراكة 
اقتصادية بهــذا احلجم مع إقليم 
كردســتان، وتتدخــل في ســبيل 
حتســني وضــع اإلقليم سياســياً 
واقتصاديــاً، خصوصاً مع احلكومة 
املركزيــة، وهو أمــر ال تفعله باقي 
الدول، وبالذات روســيا والصني، مع 
أنهما متلكان مجموعة من املصالح 
والتداخالت االقتصادية التي ال تقل 

عن تلك األميركية.
وأضــاف مصطفــى: “ألنها فقط 
التي تســتطيع أن متــارس فاعلية 
العسكرية  القوة  وألنها  حقيقية، 
في  األكثر حضــوراً  والسياســية 
العراق، وألمر أولــي يتعلق بالهوية 
األميركيــة فــي تأســيس العراق 
اجلديــد، فــإن التدخــل األميركي 
بني  العالقة  امللفات  عشــرات  في 
أربيل وبغداد قد يأتــي بنتيجة ما، 
خصوصاً أن مختلف التجارب التي 
خاضهــا اإلقليم خالل الســنوات 
املاضية، أثبتت أن اإلقليم ال ميكن أن 
يتوصل حللول لقضاياه مع بغداد، إذ 
ثمة إرادة سياســية صلبة وحازمة 
في املركــز، مصرة متاماً على اعتبار 
اإلقليم مجرد كيان ملحق وغير ذي 
إيجاد  حقوق دســتورية متّكنه من 

مساحات خاصة به”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انعقــد فــي العاصمــة األردنية 
االقتصادي  “اإلخــاء  عمان مؤمتــر 
الريادي األول” الذي نظمته جمعية 
“اإلخاء األردنيــة العراقية”، بهدف 
تشجيع إيجاد بيئة استثمارية بني 
األردنيني  األعمال  وســيدات  رجال 
والعراقيــني والعرب، ووضع خطط 

ذات أهــداف واضحة متوســطة 
وطويلة املدى لزيادة االستثمار بني 

الدولتني..
وأوصــى املؤمتر، في ختام فعالياته، 
بضرورة إيجاد شراكات استثمارية 
القــدرات  وتطويــر  عربيــة، 
اإلنتاج  عجلة  لدفع  التكنولوجية 
والتصنيــع بالتعــاون بــني األردن 

والعــراق. كمــا دعا املؤمتــر، الذي 
حضــره وزير التخطيــط العراقي 
خالــد جنــم، والســفير العراقي 
في عمان حيدر العذاري، ورؤســاء 
اللجان االقتصادية واالســتثمارية 
وأعضائهــا من البرملــان العراقي، 
الفرص  على  التركيــز  إلى ضرورة 
االســتثمارية في مجــال النفط 

والغــاز، ومتكني املنطقــة العربية 
اقتصاديا وإمنائيا لتحقيق التكامل 

واالستثمار املستدام.
التنظيميــة  اللجنــة  وأوصــت 
للمؤمتــر، وفقا ملا نشــرته وكالة 
الرســمية، بعقد  األردنية  “بتــرا” 
املؤمتر سنويا وإشــراك دول عربية 
أخــرى ملزيد مــن االســتفادة من 

وتقليص  االســتثمارية،  الفــرص 
الفجوات واملعوقات التي يواجهها 
الدول  بــني  اجملــاالت  جميــع  في 
املشاركة، وتوســيع نطاق شبكة 

التواصل في مجال األعمال.
وأشــارت اللجنــة إلــى أن مؤمتر 
“اإلخاء االقتصــادي الريادي الثاني” 
واالســتثمار  األعمــال  لتمكــني 

العاصمة  العربي ســيعقد فــي 
العراقية بغداد.

املنظمة  اللجنة  رئيســة  وأكدت 
للمؤمتر وجمعيــة “اإلخاء األردنية 
العراقية” شــنكول قــادر، ضرورة 
الظروف  املضي قدما وحتــدي كل 
الراهنة في ســبيل حتقيق تنمية 
مستدامة واقتصاد عربي مشترك.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الروســية  “غازبروم”  قالت شــركة   
لتصدير الطاقة اململوكة للدولة إنها 
ســتغلق خط أنابيب الغاز الطبيعي 
“نورد سترمي” إلى أملانيا ملدة ثالثة أيام 
من أجــل الصيانة في وقت الحق من 
هذا الشــهر، مما يزيــد الضغط على 

أوروبا املتعطشة للطاقة. 
وقد تؤدي هــذه اخلطوة غير املتوقعة 
إلى تعقيد اجلهود التي تبذلها أملانيا 
وجزء كبير من أوروبا مللء احتياطيات 
الغــاز، وقد تعرقل إجــراءات التقنني 
املتخذة على نطاق واســع للحفاظ 
علــى دفء ســكانها خــالل فصل 
الشتاء الطويل، ســعياً لعدم إغالق 

املصانع. 
وخفضت موســكو بالفعل عمليات 
التسليم مرة أخرى عبر خط األنابيب 
رابط الغاز الرئيس ألوروبا، إلى 20 في 
املئة من طاقته القصوى، مشيرة إلى 

مشكالت فنية تتعلق بتوربيناتها.
وأوروبيون هذه  أملان  ورفض مسؤولون 
الغاز  قطــع  ووصفوا  التفســيرات، 
بأنه هجوم اقتصــادي انتقاماً لدعم 

أوكرانيا في حربها مع روسيا. 
وأمضت روســيا، واالحتاد السوفياتي 
قبلها، أكثر مــن جيل في بناء روابط 
طاقة عميقة في قلــب أوروبا. وكان 
يتدفق  الرخيــص  الســيبيري  الغاز 
بشــكل موثوق عبر خطوط األنابيب 
إلــى محطات  الزمــن  مــن  لعقود 
الطاقــة واألفران املنزليــة، مع عودة 

مليارات الدوالرات إلى روسيا.
لكــن منذ األشــهر التي ســبقت 
االجتياح الروسي ألوكرانيا، استخدم 
القبضة  بوتــني  فالدمييــر  الرئيــس 
الروســية اخلانقــة علــى الطاقــة 
األوروبية في محاولة لتقسيم الغرب.

ويقول احملللــون إن أمله هو مواجهة 
احلصار االقتصادي لروســيا من خالل 
فــرض املعانــاة املاليــة فــي االجتاه 
اآلخر، مما يقوض اســتعداد العواصم 

األوروبية لنقل األسلحة واألموال إلى 
كييف. 

ويتوقــع القادة األوروبيــون أن حتافظ 
روسيا على تدفق الغاز عند مستوى 
منخفض للتالعــب باملنطقة وخلق 
حالة من عدم اليقــني. ومن املمكن 
أيضاً إجــراء قطع كامــل، لكنه قد 
الروسي  االقتصاد  يفرض كلفة على 
الذي  الطاقة،  املعتمد على تصديــر 
يتعــرض لضغــوط مــن العقوبات 

الغربية.
ومن شأن إغالق التدفق متاماً أن يترك 
موســكو من دون مزيد من الصواريخ 

إلطالقها.
وقف اإلمدادات بشكل متقطع 

قال سيمون تاجليابيترا الزميل البارز 
في “بروغيل”، وهو مركز أبحاث، لـ”وول 
ستريت جورنال”، إن روسيا ستواصل 
قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل 
املقبلة،  األشــهر  خــالل  متقطــع 
للحفاظ علــى ارتفاع الضغط، ورفع 

أسعار الغاز قبل االنقطاع الكامل.
ويرى تاجليابيتــرا أنه يتعني على دول 
زيادة اإلجراءات لتوفير  االحتاد األوروبي 
الغاز، واالســتعداد لألوقات الصعبة 
املقبلــة. وقــال، “الشــتاء مقبل وال 

ميكننا أن نكون غير مستعدين”. 
ومتتلئ اليوم مخــازن الغاز في االحتاد 
األوروبــي بنحــو 76 في املئــة، وهو 
ما يتماشــى على نطاق واســع مع 
املتوســط التاريخي لهذه الفترة من 
العام، في حني متــأل أملانيا، التي تبلغ 
حصتهــا من الغاز 78 في املئة، أخيراً 
مساحة تخزينها بشــكل أسرع مما 
كان متوقعــاً. ومع ذلــك قد ال يكون 
التخزين الكامــل كافياً خالل فصل 
الشتاء إذا توقفت التدفقات الروسية 
متاماً.  وقالت “غازبــروم”، إن الصيانة 
ســتتم بني31 أغســطس و2 أيلول 
املقبل، وإذا  لم يتم اكتشــاف عيوب، 
باملعدل  التدفقــات  ســتعيد  فإنها 
احلالــي.  األخبار تســببت في ارتفاع 

أسعار الغاز بأوروبا، التي يتم تداولها 
عند مستويات قياسية بشكل أكبر، 
حيث قفــزت العقود اآلجلــة للغاز 
في مركز جتاري بهولندا، وهو املؤشــر 
القياســي في شــمال غربي أوروبا، 

بأكثر من خمسة  في املئة. 
االقتصاد األوروبي سيغرق في الركود 

يســتخدم مصدر الطاقة إلشــعال 
محطــات الكهرباء وتدفئــة املنازل 
وتشــغيل املصانع واملصاهر ومعامل 
ومسؤولون  محللون  وحذر  األسمدة. 
من أنه إذا أوقفت روســيا الغاز خالل 
الشتاء، فمن املرجح أن يغرق االقتصاد 

األوروبي الهش فــي الركود، في حني 
املرتفعة  الكهربــاء  أســعار  أجبرت 
بعض العمليات الصناعية في أوروبا 
على إعالن اإلغالق هذا األســبوع، مبا 
في ذلك عمليات تزوير املعادن كثيفة 

االستهالك للطاقة. 
يذكر أنه لــم يتم اإلعالن عن اإلغالق 
املؤقت، ويأتي بعد أســابيع فقط من 
الذي  “نورد سترمي”،  أنابيب  إغالق خط 
 1449 )نحو  760 ميــالً  يبلغ طولــه 
الغاز  يربــط حقول  الذي  كيلومتراً(، 
الســيبيري الغزير اإلنتاج في روسيا 
بأملانيا حتت بحر البلطيق، ملدة 10 أيام 

من أجل الصيانة السنوية في متوز. 
وبعــد انتهاء العمل، أعادت شــركة 
“غازبــروم” التدفق، لكــن فقط إلى 
40 في املئة من قــدرة خط األنابيب. 
وخفضت ذلك الحقاً إلى 20 في املئة، 
قائلة إنها ال تســتطيع احلفاظ على 
التوربينات  دون  الطبيعي من  التدفق 
التي كانت تخضع للصيانة في كندا. 
وأضافــت أن التوربينات األخرى حتتاج 

أيضاً إلى الصيانة. 
األملاني  من جانبه، رفض املستشــار 
أوالف شــولتز هذا التفسير، قائالً إن 
التوربينات،  روســيا رفضت تســلم 

وأنه ال توجد أســباب فنية أو قانونية 
لتقليص إمدادات الغاز. 

وقــال “الكرملني” إن روســيا بحاجة 
إلى التأكد من أن التوربني لم يخضع 
للعقوبات ولن يتم إيقاف تشــغيله 
عن بعد بحجــة العقوبات، ورفضت 
االتهامات بأن “غازبروم” تدخلت  مراراً 
فــي إمــدادات الغاز لكســب نفوذ 

سياسي. 
ويؤثر قطع اإلمداد عبر “نورد ســترمي” 
على العمــالء األوروبيني اآلخرين، ألن 
أملانيا تصدر بعض الغــاز إلى اخلارج، 
كمــا أنه يخلق آثــاراً مضاعفة على 
الصعيد العاملي، مبا في ذلك الواليات 
املتحــدة، حيــث ســجلت أســعار 
أعلى  األســبوع  الطبيعي هذا  الغاز 
مستوياتها منذ عام 2008. وأصبحت 
أميركا مصدراً رئيساً للغاز الطبيعي 

املسال شديد البرودة إلى أوروبا. 
التوربني  إن  اجلمعة،  “غازبروم”،  وقالت 
الوحيد املتبقــي في محطة ضاغط 
خــط األنابيــب يجــب أن يخضــع 
للصيانــة، واصفــة إياه بأنــه إجراء 
روتيني من املفترض أن يتم كل 1000 

ساعة من تشغيل التوربني. 
وقالــت وكالة الشــبكة الفيدرالية 
األملانيــة، اجلهة املنظمة للطاقة في 
أحيطت  إنها  املاضية،  اجلمعة  البالد، 
علماً بإعالن شركة “غازبروم” وتراقب 

الوضع. 
أما بالنســبة لروســيا، فيعد قطع 
إمدادات الغاز عن أوروبا مقامرة، فمع 
امتالء اخملزن احمللي الروســي بسرعة، 
قد يلزم إغــالق مزيد من آبــار الغاز، 
ومبجــرد إغالقها تفقد بعــض اآلبار 
أو يستحيل  وتكون مكلفة  الضغط 
إعادة فتحها في تضاريس ســيبيريا 

املتجمدة. 
بالتالي فــإن خيارات روســيا إلعادة 
توجيه التدفقات إلى آسيا أو األسواق 
بنيتها  بســبب  محــدودة  األخــرى 
التحتية التي تواجه أوروبا في الغالب. 

وكان قد افتتح خــط أنابيب غاز إلى 
الصــني في عــام 2019، لكن طاقته 
محدودة. وهناك قضية املفاوضات مع 
بكني بخصوص هذا املشــروع، لكنه 

لن يكون جاهزاً قبل سنوات. 
افتتــح “نورد ســترمي” للمــرة األولى 
فــي عــام 2011، وتبلــغ طاقته 55 
مليار متــر مكعب ســنوياً، وهو ما 
يكفي لتغطية نحو 10 في املئة من 

االستهالك السنوي لالحتاد األوروبي. 
أنابيب أخرى من  أيضاً خطوط  هناك 
روسيا إلى أوروبا، لكن التدفقات عبر 
هذه اخلطوط قــد تراجعت. وأوقفت 
أوكرانيا مساراً واحداً لعبور الغاز في 
أيار، وألقت باللوم على تدخل القوات 
الروسية. وتوقفت عمليات التسليم 
عبر شــركة أخرى تســمى “يامال”، 
الغــاز تقليدياً من  التي كانت تنقل 
روســيا إلى أوروبا، هذا العام بسبب 
العقوبات التي فرضتها روســيا على 

املالك البولندي اجلزئي. 
الروسي  العســكري  االجتياح  وقبل 
نحو  األوروبي  االحتاد  استورد  ألوكرانيا 
40 فــي املئة مــن غازه من روســيا. 
وحتــاول احلكومات فــي جميع أنحاء 
أوروبا تأمني الغــاز من موردين آخرين، 
والواليات  النرويج واجلزائر  مبا في ذلك 
املتحدة وقطر، والــذي يأتي غالباً في 
شــكل غاز طبيعي مسال يتم نقله 

عن طريق السفن. 
وتقوم أملانيا ببناء عديد من محطات 
الغاز الطبيعي املسال على ساحلها 
الســتقبال الشحنات وقد استأجرت 
عائمــة ميكنها  خمــس محطــات 
التعامل مع هذه التدفقات على املدى 

القصير. 
واتخذت البالد خطوات أخرى للتغلب 
إلــى جهود  فإضافة  الشــتاء،  على 
احلفظ، تخطــط أملانيا لتأجيل إغالق 
النووية  آخر ثالث محطــات للطاقة 
فــي البــالد، ألنها تســتعد لنقص 

محتمل في الطاقة.

المطالبات األميركية بحل الخالفات
بين بغداد واربيل منحازة إلقليم كردستان 

جراء صالبة موقف الحكومة االتحادية في ملف النفط...مراقبون:

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحد، عن انخفاض صــادرات العراق النفطية 
إلى الواليــات املتحدة خالل األســبوع املاضي 

لتبلغ متوسط 163 الف برميل يوميا.
وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لها إن “متوســط 
االســتيرادات االمريكية من النفط اخلام خالل 
االســبوع املاضي من تســع دول بلغت 5.304 
 188 ماليني برميــل يوميا منخفضــة مبقدار 
الف برميل باليوم عن األســبوع الذي ســبقه 
والذي بلغ 5.492 ماليني برميل يوميا”. وأضافت 
أن “صــادرات العراق النفطيــة ألمريكا بلغت 
معدل 163 ألف برميل يوميا األسبوع املاضي، 
الذي  الذي ســبقه  منخفضة عن األســبوع 
بلغت فيه الصــادرات النفطية ألمريكا معدل 
181 الــف برميل يوميا “. كما أشــارت إلى أن 
“اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع 
املاضي جاءت من كندا ومبعدل بلغ 3.455 ماليني 
برميل يومياً، تلتها املكسيك مبعدل 661 الف 
برميل يوميــاً، وبلغت االيــرادات النفطية من 
نيجيريــا مبعدل 253 الف برميل يومياً، ومن ثم 

السعودية مبعدل 244 الف برميل يومياً”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أظهــرت بيانات مــن اإلدارة العامة للجمارك 
الصينيــة، أن العراق جاء ثالــث أكبر مصدر 
للنفط الى املصافي احلكومية خالل شهر متوز 

من عام 2022.
وقالت االدارة في جدول لها ان “العراق صدر الى 
املصافي احلكومية الصينية خالل شــهر متوز 
من العام احلالي 3.63 مليون طن من النفط مبا 
يعادل )26.499 مليون برميل( ومبا يعادل )854 
ألف برميل يوميا( منخفضا بنســبة 22.10% 

عن نفس الفترة من العام املاضي”.
واضافت ان واردات الصني النفطية من العراق 
خالل 7 أشهر واعتبارا من كانون الثاني لغاية 
متوز بلغت 30.375 مليــون طن وهو ما يعادل 
)221.737 مليــون برميل( منخفضا بنســبة 

%1.30 عن نفس الفترة من العام املاضي.
واضافت ان “روسيا جاءت باملرتبة األولى كأكبر 
مورد للخام للصني في شهر متوز من عام 2022 
بعد أن أزاحت السعودية للشهر الثالث على 
التوالي لتبلــغ صادراتها للصني 7.145 مليون 
طن مبا يعــادل 52.158 مليون برميل، ومن ثم 
جاءت الســعودية ثانيا حيث بلغت صادراتها 
للصــني 6.563 مليون طن أو ما يعادل 47.909 

مليون برميل”. 
وحســب اجلــدول فــان “انغوال جــاءت رابعا 
بصــادرات 2.125 أو ما يعــادل 15.937 مليون 
برميل، وجاءت البرازيل خامسا بصادرات بلغت 
1.026 مليــون طــن مبا يعــادل 7.489 مليون 

برميل”.
وأشــارت الى “تراجع واردات الصني من النفط 
اخلام في متوز بنســبة ٪9.5 عن العام السابق، 
اليومية ثاني  التداول  حيث ســجلت أحجام 
أدنى مســتوى لهــا في أربع ســنوات، حيث 
خفضــت املصافي اخملزونــات وتعافي الطلب 
احمللي على الوقود بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا”.

تراجع صادرات البالد 
النفطية إلى أمريكا

العراق ثالث اكبر مصدر 
نفطي للحكومة الصينية 

في تموز الماضي

مؤتمر »االخاء االقتصادي الريادي« يوصي بشراكات استثمارية بين العراق واالردن

مسؤولون أوروبيون يصفون الخطوة بالهجوم االقتصادي انتقامًا لدعم أوكرانيا

روسيا تغلق »صنبور الغاز« عن أوروبا بحجة الصيانة
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شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقم TK.TND.LOM.2022.338 لتقدمي خدمات االتصاالت األرضية

 واخلليوية ملنطقة التعاقد 
حلقل غرب القرنة )مرحلة 2( في جمهورية العراق

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

العراقية.  
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشــخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة 
جتهيزات مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يسمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني 

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

أ ( أال يقل متوســط مبيعاتها السنوية خالل الســنوات الثالث )3( األخيرة عن 1,500,000 )مليون وخمسمائة ألف دوالر 
أمريكي(؛

ب ( إثبات تنفيذ ما ال يقل عن 4 )أربعة( مشــاريع في اجملموع في تقدمي خدمات )االتصاالت األرضية- مشروعني اثنني على 
األقل، خدمات االتصاالت اخلليوية- مشروعني اثنني على األقل( في العراق على مدى السنوات الثالث املاضية؛

ت ( تقدمي ترخيص ســاري املفعول صادر عن هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية، والذي مينح املقاول التخويل لتقدمي خدمات 
االتصاالت؛

ث ( تقدمي التأمينات األولية املطلوبة بقيمة 66,000.00 )ستة وستني ألف( دوالر أمريكي.
 ميكــن احلصول على كافة وثائق املناقصــة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة 
تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرســمية اخلاصة بالشركة موقعة من 
قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 05 أيلول/ سبتمبر 2022(. من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى اتباع التعليمات 

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

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

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

يتــم تقدمي العروض )نســخة ورقية( بالظرف اخملتوم في العنــوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 3:00 م 
)بتوقيت بغداد( من تاريخ 5 تشرين األول/ أكتوبر 2022.

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

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 338.TK.TND.LOM.2022 for Provision of Landline 

and Mobile Communication Services for the West Qurna )Phase 2( Contract Area, 
Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the Republic of 
Iraq, is developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed 
with the South Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the 
subject of the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of 
certification to perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a( The Bidder has the average annual turnover for the last 3 )three( years in the amount of not less than USD 
1,500,000 )one million five hundred thousand US dollars(;
b( The Bidder has confirmed at least 4 )four( projects in total in provision of the services )Landline Communication 
-at least 2, Mobile Communication Services -at least 2( in Iraq for the past 3 )three( years;
c( The Bidder provided license issued by Iraq›s Communication and Media Commission )CMC(, entitling the 
Contractor to render the Services; 
d( To be able to submit Bid Bond in amount of 66,000.00 )sixty-six thousand( US Dollars. 
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with 
sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above 
)applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before September 5, 2022(. To 
submit the written application please follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.
com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail 
address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids )hard copy( shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 
p.m. )Baghdad time( October 5, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار األولى

العدد: 194
التاريخ: 2022/8/18

اعالن

الحقا العالننا املرقم )144( في 2022/6/29 املنشــور في جريدة العدالة 
بعددها 4770 في 2022/7/3 وبالنظر حلصول كســر قرار على األمالك 
املبني ذكرها ادناه تقرر متديد املزايدة ملدة )7( أيام استنادا الحكام القانون 
21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة 
مديرية بلدية الكوت من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 100% مــن القيمة املقدرة بصك مصدق 
مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مستنسخة وستجري املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية 
بلديــة الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة 
وكافة املصاريف األخرى بنســبة 2% من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم 
املستاجر في حالة تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل 

)30( يوم... 
املستشار القانوني 
صاحب مطر خباط
ر. اللجنة
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شعر

لكــن الرصافــي املقتنع بهــذه القولة، 
يؤكد ســرمدية اهلل تعالــى وكليته، هو 
األول واآلخر، فكليــة وجود اهلل تنزهه عن 
املكان، وسرمديته؛ أي ال نهائيته تنزهه عن 

الزمان« ص١٩.
يواصل الرصافي نقاشه مع الدكاترة زكي 
مبارك، ليبني خطل رأيه في عد الصوفية، 
أنهم البســو الصوف واملُرَّقعات، والعيش 
اخلشن، في حني يراهم الرصافي فالسفة 
وأصحــاب رأي، بخالف أولئك الكســالى 
الالبديــن في اخلانقــاه والُربَــط والتكايا 

والزوايا، ال يؤدون عمال وال يجترحون فكرا.

هل لعرب اجلاهلية نثر فني؟
في رسالته الثانية، يناقش الرصافي بعض 
مــا ورد في كتاب )النثــر الفني في القرن 
الرابــع( والكتــاب هذا بحــث قدمه زكي 
مبارك إلــى جامعة باريس ســنة ١٩٣١، 
لنيل الدكتوراه بإشراف أستاذه املستشرق 
املســيو مرســيه، الذي ينكر على العرب 
نثرهم الفني في الزمن الذي سبق اإلسالم، 

إذ لــو كان موجــوداً- كما يرى مرســيه- 
لوصلتنا منه مؤلفــات وكتب نثرية، كما 
لدى األقوام األخرى، الهنود والفرس والروم، 
ألنهم كانوا يعيشــون عيشــة أولية، أي 
بدائيــة، والنثر واجهة من واجهات العقل، 
واحلياة األولية تفتقر إلى العقل، متناسيا 
هــذا املستشــرق أن العرب كانــوا قوما 
أميني- في الغالب- والســيما في البوادي 
واألرياف، وأنهم كانــوا يفخرون باحلافظة، 
فهي ملكهم، ويزدرون مبا في القماطر؛ أي 
القراطيس، واملكتوب على قلته، وإن النثر 
الفنــي، على رأي هذا املستشــرق، إمنا بدأ 
بعبــد اهلل بن املقفع! وتلــك فرية ال تكاد 
تقف علــى قدميها، لكــن الدكاترة زكي 
مبارك في فــورة عواطفه، وقع في احملظور 
العلمي، عادا القرآن الكرمي نثراً جاهلياً، أما 
ملاذا؟!  فــأن العرب فهموه وتفاعلوا معه، 
وأصغوا آلياته، ولــو كان هذا الرأي مقبوال 
وصحيحــا، ألمكننا- كما يقول الرصافي- 
أن نعــد احلديث النبــوي الشــريف، نثراً 
جاهلياً كذلك، مؤكداً أن أســلوب القرآن، 
هو أســلوب مبتكر خاص غير مســبوق 
في العربية، بل أســلوب ُمْعِجز ما عرفته 
العرب وال ألَِفْته فــي كالمها قبل القرآن، 
إنه األسلوب املَُفّصل، كتاب فصلت آياته، 
قــد فصلنا اآليات، ولقــد جئناهم بكتاب 
فصلنــاه على مكث ، كتاب أحكمت آياته 
ثم فصلت، إنه نثر مفصل، ال مسجوع وال 
مرسل، وليس كما قال طه حسني، »ال هو 
نثر وال شــعر وإمنا هو قرآن« ويكون طه قد 

فسر املاء بعد اجلهد باملاء!
هؤالء املستشــرقون املتعصبــون ينكرون 
على العرب كل شــيئ، فلقد أنكر ديفيد 
مركليوث شــعرنا اجلاهلــي، فتلقف طه 
حســني هذه األقوال املفتراة، وكتب فيها 
كتابــه )فــي الشــعر اجلاهلــي( وها هو 
املستشرق مسيو مرسيه ينكر علينا نثرنا 
الفني، ناســبا إياه إلى الفارسي روزبة بن 
داذويه؛ املعروف بـ) ابن املقفع(، وســنطلع 
على الكثير من أخالط هؤالء املستشرقني 
وأغاليطهم وخطاياهم، في الفصل الذي 
عقده الرصافــي، ملعاينة بعض ما ورد في 
كتاب )التاريخ اإلســالمي( للمستشــرق 
اإليطالي ليونا كايتاني )١٨٦٩-١٩٣٥( الذي 
قرأت بعض ما كتب، كما احترمت موقفه 
من طــالب اجلامعة املصرية، يــوم أعلنوا 
اإلضــراب عــن الدراســة، احتجاجاً على 
التوغل العسكري اإليطالي في ليبيا سنة 
١٩١١، فقال لطالبه املصريني املضربني عن 
الدرس معاتبا: إنكــم مثل الرجل يغضب 
علــى زوجته، فيخصي نفســه! وفي هذا 

العتاب ما فيه من معان واقعية.

اســتعار الرصافي نســخة الكتاب هذه 
املترجمــة إلــى التركية، إذ لــم يكن قد 
ترجم للعربيــة، توالها املترجــم التركي 
حســني جاهد، اســتعارها من األســتاذ 
كامل اخليــام )اجلادرجــي( وكان الرصافي 
يطلق اللقب العربي )اخليام( على األستاذ 
كامل، ألن لقبه )اجلادرجي( غير عربي، فهذا 
املستشرق اإليطالي ينكر على العرب كل 
مزية، حتى اهتمامهم باألنساب، وإن ذلك 
تأخر حتى اخلالفة الراشدة، يوم أسس ديوان 
اجلنــد زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب، مع أن 
العرب كانوا أهل بداوة، أو شــبه بداوة، ولو 
لم يكونوا يهتمون باألنساب، ملا استطاع 

اخلليفة تدوين أسماء اجلند.
كايتاني يطلق الكالم على عواهنه في كثير 
من املواضع، ومن غير تثبت، وديدنه اإلنكار 

واخملالفة، لكن هــذا األمر ال مينع الرصافي 
بالكتاب  الرجل منزلته، مشــيدا  يُْنزِل  أن 
الضخــم الذي يقع في عشــرة مجلدات، 
فهو كتاب جليل يســتمد مباحثه- كما 
يقول الرصافي- من مصــادر كثيرة قدمية 
وحديثة ال يتيسر احلصول عليها لكل أحد، 
وال اكتم أني به من املعجبني املعترفني له 
بالفضل وسعة االطالع وبراعة التمحيص 
والتدقيق في املسائل العلمية، وال أؤاخذه 
إال بتسرعه أحيانا في احلكم وأخذه بالظن 
)..( ويؤســفني أنني أشــم منه في بعض 
أقواله رائحة االنحياز إلى جانب دون آخر، مما 
ال يناسب مواقف أهل العلم جتاه احلقائق 

العلمية«.ص٢٠٢.
وأخيراً أرغب في اإلشارة إلى بعض القضايا 
التي وردت في الرســائل الثالث، التي كان 

من املؤمل أن تنشر معها الرسالة الرابعة 
)على باب ســجن أبي العالء. دراسة ونقد( 
وقد خصصها ملناقشــة مــا بثه الدكتور 
طه حســني في كتابه )مع أبي العالء في 
سجنه( وقد نشــرت في وقت الحق، ومن 
هــذه القضايا، أن الرصافــي ال يورد النص 
الكامل- في بعض األحيان-الذي يناقشه، 
مما يبلبل القارئ، كما يشير مرات عدة إلى 
تفســير الكشاف للزمخشــري املعتزلي 
ويحيلنــا إليه، وما كل الناس يحتازون هذا 
التفســير الضخم، وثالثــا، يحيلنا مرات 
عديدة في رسائله الثالث هذه، إلى كتابه 
) الشــخصية احملمدية(، وهو الكتاب الذي 
دونــه الرصافي لدى مبارحتــه بغداد نحو 
الفلوجة، والسكن في إحدى الدور العائدة 
إلــى آل عرمي الكــرام، واملطلــة على نهر 
الفرات، قريبا من اجلسر القدمي الذي يشابه 
جســر الصرافيــة ببغداد، ســنة ١٩٣٣، 
ومغادرته مدينــة الفلوجة نحو بغداد، إثر 
نشــوب احلرب بني اجليش العراقي الباسل 
وبني القــوات البريطانية بســبب حركة 
مايس ١٩٤١، وهو كتــاب ما كان مطبوعا 
كي يســهل الركون إليه، ال بل أوصى أن ال 
ينشر إال بعد وفاته، وقد تولت دار اجلمل في 

املانية نشره سنة ٢٠٠٢!
ورابعا، يحدثنا عن قصة الشاب املتعبد مع 
احلسناء التي عشقته، ولعلها تقترب من 
بافنوس الشــهيرة، ويحيل  الراهب  قصة 
قراءه إلى ص٣١٩ من اجلزء الثاني من كتاب 
)التصوف اإلســالمي فــي األدب واألخالق( 
ملبارك، قائــال:« وال نذكــر القصة هنا ألن 
كتاب الدكتور متــداول فليرجع إليها من 

أراد«. ص٨٧.
وأقول: وماذا يفعل من ليست لديه نسخة 
من الكتاب؟ زيادة على بعد العهد بصدوره.
الرصافي يترك مناقشة بعض  إن  وختاما، 
الذي ورد فــي كتاب )التاريخ اإلســالمي( 
لكايتانــي بحجــة أن املقــام يضيق عن 
مناقشــته، ألنه يحتاج إلى وضع كل قول 
من أقواله، موضع املناقشــة، حتى يظهر 
زيغ كايتاني وبهرجه، فلذا- يقول الرصافي- 

أترك الكالم عنه إلى وقت آخر«. ص١٦٣.
وأتســاءل متى يحني هذا احلني اآلخر؟ وما 
هو الضمني والضمان أن ال يتخطفه املوت، 
وهو الذي بلغ من الِكَبر ِعتّياً، ونظل نؤجل 
واملوت ال يؤجل موعــده، وهكذا ضاع منا 
هذا النقاش املهم، ومن جهة أخرى يومىء 
هــذا األمر إلــى ضيق الشــعراء بالبحث 

واملدارسة.

شكيب كاظم

في ســنة ١٩٤٤، أصدر الشــاعر والباحث 
املتمكن معروف بن عبــد الغني الرصافي 
)ت.١٩٤٥( كتابه ) رســائل التعليقات(، وقد 
تولى الشاعر املطبوع؛ الباحث نعمان ماهر 
الكنعاني )ت.٢٠١٠( كتابة مقدمة للكتاب 
مؤرخــة فــي ١٢ كانــون األول ١٩٤٣، وقد 
اشــتمل الكتاب على ثالث رسائل؛ فصول 
في مصطلحات زمننا هذا، والرصافي ينحو 
املتقدمــني في عنّونــة كتابه هذا،  منحا 
إذ ُعرِف عــن العرب كتابة الرســائل، التي 
هي مبثابة الفصول، ومنها رســالة الطير، 
والرســالة الوعظية ألبي حامــد الغزالي 
)٥٠٥ه ( فضال عن رســالة األموية ورسالة 
العباســية للجاحظ )٢٥٥ه ( -على سبيل 

املثال-.
تناول الرصافي في رسالته األولى من رسائله 
الثــالث هــذه، كتاب)التصوف اإلســالمي 
في األدب واألخــالق( ملؤلفه الباحث املصري 
محمد زكي عبد الســالم مبارك، والكتاب 
في األصــل أطروحة الدكتوراه الثالثة التي 
تقــدم بها الباحث إلى جامعــة فؤاد األول 
)القاهرة فيما بعد(، ونال عنها اإلجازة سنة 
١٩٣٧، تناولهــا الرصافي مناقشــاً مبارك 
ومحاوره بشأن ما ورد في كتابه، وجاء احلوار 
في أغلبه عن مســألة )وحدة الوجود( التي 
قال بهــا كثير من املتكلمــني واملتصوفة، 
أمثــال محيي الدين بن العربي، والتي يقول 
بها الرصافي مؤكداً:« إن البحث والتفكير 
قد أجلآني إجلاء ال محيــص عنه إلى اإلميان 

بوحدة الوجود« ص١٢.
ونظريــة وحــدة الوجود تعنــي كما يقول 
الرصافــي: »أن ال موجــود إال اهلل، هو األول 
الذي ليست له بداية واآلخر، الذي ليست له 
نهاية، وهو السرمدي الالنهائي، هو الظاهر 
الذي نراه بأعيننا وندركه بحواسنا، والباطن 
الذي ال نراه وال ندركــه، ومعنى هذا إنه هو 

كل شيء، وإنه ال موجود غيره« ص١٣.
هذا هو ظاهر الفكرة، مختصرة، لكن فيها 
الكثير مــن الباطن في مســألة العقاب 
والثواب، وال ســيما العقاب األخروي، الذي 
يقرب مــن الشــطحات الصوفيــة، هذه 
الدكتــور زكي مبارك،  الفكرة ال يرتضيها 
ال بل يعجــب ألن املتصوف محيي الدين بن 
العربي قال بها، جاهــداً عقله في البحث 
عن الســبب الذي دعاه للقول بها، متوصالً 
إلى أن هذه النظرة لم تنشأ إال ألن اإلنسان 
بطبيعة تكوينه، ال يتصور موجوداً بال حيز 

وال جهة وال مكان«. ص١٨

الرصافي وكتابه »رسائل التعليقات«
أثار ضجًة واسعة حين صدوره..

هؤالء المستشرقون 
المتعصبون ينكرون على العرب 

كل شيئ، فلقد أنكر ديفيد 
مركليوث شعرنا الجاهلي، 

فتلقف طه حسين هذه 
األقوال المفتراة، وكتب فيها 

كتابه )في الشعر الجاهلي( 
وها هو المستشرق مسيو 

مرسيه ينكر علينا نثرنا الفني، 
ناسبا إياه إلى الفارسي روزبة 

بن داذويه؛ المعروف بـ) ابن 
المقفع(، وسنطلع على الكثير 
من أخالط هؤالء المستشرقين 

وأغاليطهم وخطاياهم، في 
الفصل الذي عقده الرصافي

سينما

اصدار

عزيز تبسي 
)1(

تنتقل اخمليلة بذكر اسمها إلى اللون األخضر 
بتدرجاته البهية اآلســرة. وما اقترانها باللون 

األبيض إال إحالة إلى املصير الذي آلت إليه.
نراها وقد أمســت جزرًا صخرية، غابت عنها 
مالمح احلياة. وندخل عواملها مع جوالت جامع 
الدموع )رحمات(، لنلتقي بجماعات بشــرية 
منكســرة عزز عزلتها ماء مالح يزداد ملوحة 
مع مرور الزمن، وفق شهادة امرأة عجوز عبرت 

في فيلم »املروج البيضاء« اإليراني )2009(.
يبــدأ الفيلم مبشــهد تنظيــف أدوات جمع 
الدموع، مشــهد يتكرر فــي جميع محطات 
الفيلم، كأنه اختبار ألدوات الســلطة، وإعالن 

جهوزيتها إلجناز أعمالها.
ينتقــل بعده )رحمات( إلــى إحدى اجلزر حلمل 
دموع أهلها، التي سيذرفونها على جثة شابة 
ال عائلة لها سوى أمها، وصفها جميع الرجال 
الذين التقاهم بفائقــة اجلمال، يطلبون منه 
نقلها لدفنها في جزيرة أخرى خللو اجلزيرة من 
مقبرة »لو كان عندنا مقبرة، لقام الشــباب 
بنبش قبرها لياًل«، وفــق تعبير القّوال وعازف 

الطنبور.
يعبر الفيلم عن فشــل املهمة املؤســطرة، 
بتفريغ األلم اإلنســاني املتحــول إلى دموع، 
وإيهامهــم بإيصالهــا إلى من ســينتزعون 
أسباب احلزن، إذ ال يكف الناس عن البكاء، كما 
ال يتوقف )رحمات( عن جمع دموعهم، كأنهم 
أســرى دائرة شــريرة ال ميكن التحرر منها إال 

بتحطيمها.

)2(
األمم  كعديــد  اإليرانيــة،  األمــة  نشــأت 
املســتعمرات، في جوف اتفاقــات إمبريالية 
هندســت اجلغرافيا، وجتاهلت من يعيشــون 
فوقها، وتكونت من شــعوب عــدة متمايزة 

)الفــرس، واألذريون، والعرب،  عرقًيا ولغوياَ 
واألكراد، والطاجيــك، والتركمان، واألرمن، 
والبلوش..(، واستولدت داخل غرفة جراحة 
قيصريــة، ولقنت أبجديــات احلداثة على 
يد قابلة اســتعمارية، لتتــأذى في احلرب 
العامليــة الثانية من احتاللني ســوفييتي 
وبريطانــي، ومــن ثــورة بيضاء قــام بها 
الشــاه، وأفضت بعد أقل من عقدين إلى 
ثورة شــعبية ســرعان ما حتولت إلى ثورة 
مضادة، وأجهزت على اآلالف ممن شــاركوا 
فيها بالقتل في الشوارع، واإلعدامات في 
األقبية، والطرد إلى املنافي، أعقبتها حرب 
أرواح ماليني الشــباب،  مع العراق أزهقت 
ليجد الشــعب نفســه في زمن السلم، 
أو الهدنة، في زنازين ســلطة سياســية 
تتحجب بالدين، وحتاصرها عوملة إمبريالية 
توســعية عاجزة عن التحكم فيها، وصد 

حتمية مساراتها.
السيناريست محمد رسولوف من مواليد 
مدينة شيراز 1972، أي من اجليل الذي نشأ 

وتفتــح وعيه في الشــروط التي هيمنت 
على اجملتمع اإليراني، بعد استحواذ آية اهلل 
اخلميني، واحلزب اجلمهوري اإلسالمي، على 

السلطة.

)3(
قســم الفيلم إلى محطات، انتقل إليها 
)رحمــات( جامــع الدمــوع، الــذي يقوم 
بوظيفته بحيادية محترف مهنة يتكسب 
منهــا، ال يظهــر أي انفعال مع مــا يراه، 
متخًذا دور الشــاهد املندمــج في عمله، 
مستسهاًل التضحية بالناس للوصول إلى 

تصورات ميتافيزيقية عن خالص خادع.
في هــذه اجلزيرة، يكلف العريس الشــاب 
»خوجســته« حمل أمنيات سكان اجلزيرة 
التــي أفرغوها فــي أوان زجاجية، لنقلها 
إلى جنية تســكن أحد اآلبار، بشــرط أن 
يسلمها األمانة ويصعد قبل بزوغ الفجر. 
وحينما يتأخر يقطعون احلبل الذي يرفعه، 

فيسقط ليموت في البئر مع أسراره.

نلتقي في اجلزيرة التالية بشابة أراد أهلها 
تزويجها بعجــوز...ال يكترث أحد بنداءاتها 
وتوسالتها »ال أريد أن أكون عروًسا«. توضع 
على محمل خشــبي يقوده عــراف بعيًدا 
»تهانينا..  ويتركها ملصيرها  الشاطئ،  عن 

البحر عريس جيد«.
يعــود العراف إلــى الشــاطئ ويبلغ والد 
العروس أنه رأى ابن رحمات يتعقب الفتاة 
فــي البحر. هــذا يعني أن نســيم يعرف 
الســباحة، على عكس ما ادعى حني رماه 
رحمات في البحر. رحمات يعلم ذلك، لكنه 
خشي من عودة نســيم إلى اجلزيرة وإبالغ 

أهلها بكشفه جلسد الشابة امليتة.
يقبض على الشــاب نسيم، ويوثق باحلبال 
إلى عمود خشــبي لتنفيذ عقوبة الرجم. 
يقترب منه )رحمــات( ويهمس له »دعني 
أتدبــر األمر، ويرمــي أول احلجرات، ويعقبه 
االفتراضــي  األب  يلتقــط  الرجامــون. 
استغاثات نســيم »ال تضربوني«، ويعدها 
معجزة إلهية فكت عقدة لســان األبكم، 

وأن اهلل قد غفر له، وعلينا الغفران كذلك.
عمل اخملرج على تغييب السلطة بحضور 
ظاهر يدل عليها سياســي ـ أيديولوجي 
)مشايخ ـ قضاة ـ أعضاء احلزب اجلمهوري 
اإلسالمي(، أو أجهزتها القمعية )شرطة ـ 
رجــال أمنـ  جيش(، إال أن طغيانها يهمني 
على الفيلم من أول مشــهد إلى اخلامتة، 
باحلضور املرعب املسموم لرحمات، بوجهه 
القاســي اخلالي من التعابير واالنفعاالت، 
بصوت تنفســه اخملنوق بأكاذيبه وخداعه، 
بقلة كالمه ونظراتــه الذئبية التي جتوس 

في األمكنة والوجوه.
يســكن اجلزيرة األخيرة رجــل واحد كأمنا 
احتجز فيهــا على غير إرادتــه. ما إن يرى 
الزورق حتــى يحمل حقيبتــه، وينزل من 

محرسه املشيد في أعالي تل صخري. 
قدم صناع الفيلم مرثية شعرية ـ بصرية 
مؤملة عن غياب االخضرار واملياه احللوة عن 
مروج اسُتبدلت مبياه ماحلة، وبياض صخور 

ملحية عقيمة.
بســرد بصــري نــزع احلُُجَب عــن الواقع، 
وبالتركيــز على األلم اإلنســاني العميق، 
بإحــالل الصورة مــكان الــكالم، والعني 
مكان األذن، جتنبوا الســقوط في عاطفية 
أخالقية، مبا تضمره من سطحيات الوعظ 
املروعة  املشــهدية  اكتملــت  األجــوف. 
مبوسيقى محمد رضا درويشي، الذي أبدع 
الشــعبي  الغناء  بني  مزجت  موســيقى 
التعبيرية  واملوســيقى  املفردة،  واألصوات 

احلديثة.
نشــاهد الفيلم ونكتب عنــه، في الوقت 
الذي رمي فيــه كاتب قصته، اخملرج جعفر 
بناهي، وكاتب السيناريو ومخرجه، محمد 
رســولوف، في جوف أقبية احلرس الثوري، 
ليتابعا ما تبقى من حياتيهما في العتمة، 
أو في إحــدى املروج البيضــاء. هنا، نذكر 
واملثقفني  والفنانني  اجلامعات  بآالف طلبة 
الذين خليبتهم استكثر عليهم االستبداد 

العربي: املروج البيضاء.

صدر حديًثا عن املركز العربي لأبحاث ودراسة 
السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا 
العدد اخلامس واخلمسون من الدورية العلمية 
احملّكمة »سياسات عربية« التي تُعنى بالعلوم 
السياســية والعالقات الدوليــة، وتصدر كّل 
ا  العدد ملًفــا خاصًّ شــهرين. وقد تضّمــن 
بعنوان »حراك 22 فبراير في اجلزائر في وجوهه 
املتعددة«، اشتمل على تقدمي بعنوان »احلراك 

لعبد  مضادة«  وسرديات  سرديات  اجلزائري: 
النور بن عنتر، إضافة إلى الدراسات اآلتية: 
» سياسة اجلزائر األمنية: حتّوالت ومعضالت 
في سياق القالقل إقليمًيا واحلراك داخلًيا« 
لعبــد النور بن عنتر، و«إعــادة بعث البناء 
الوطنــي واملدنــي في اجلزائر مــن منظور 
توظيف التاريــخ والهوية في زمن احلراك« 
لســليم شــنة، و«االقتصاد السياســي 
لالنتقال الدميقراطي في اجلزائر: حســابات 

احلقــل ومــآالت البيدر« خلالــد مّنة ورضا 
حمزة بوجانــة، و«العامل اخلارجي واحلراك 

الشعبي في اجلزائر« لعربي بومدين.
العدد ترجمة حلســن زغدار لدراسة  وفي 
»القيام باحلراك في باريس: مشــاهد ثورة 
اجلزائري‘» لديديي لوســاوت.  ’النظام  ضد 
وفي باب املؤشــر العربي، أعــّد عبد اهلل 
هوادف تقريرًا عنوانه »اجتاهات الرأي العام 

اجلزائري جتاه احلراك الشعبي«.

واشــتمل باب »التوثيق« على توثيق ألهّم 
الوطن  في  الدميقراطي  التحّول  »محطات 
العربي«، و«الوقائع الفلسطينية«، و«وثائق 
التحول الدميقراطي في الوطن العربي« في 

املدة 28/2/202-1/1.
إبراهيم  وفي باب »مراجعات الكتب«، أعّد 
لكتاب  مراجعــة  جمهور  وعمــار  ربايعة 
»املعرفة، األيديولوجية، واحلضارة: محاولة 

لفهم التاريخ« لعلي اجلرباوي.

عبد الكريم الطبال* 
1

ال يستطيع النهرْ
أن يكسر الكماْن

ألّنه الكماْن

2
كمنجٌة خضراْء

تسألني
متى فقدَت أصبعْيْك

3
قلُت للبحر:

ماذا تقول هذه النوارس؟
فقال لي:

اسأل سليماْن

4
أيتها اجلباْل

هاتي لنا أيديْك
فالسفح هّوٌة بال قرار

5
أيتها الدوائرْ

في النهر والزمان
متى ستستقيم؟

6
عندلٌة

على جدار أزرِق
هي الي أرسمها في الليْل

7
مساء الشر
أيها السياُج

يا أيها العذوْل

9
للعشب ريش

للماء ريش
كالهما في سفر إلى أخيْه

10
في نزهة خلويِةِ

لقيت كّل الراحلنْي
وكّنا الوردَ مع الوردْ

11
سبحة الطير

يحملها في صوته
في كّل مّرة يقوم للصالْة

* شاعر من املغرب

في بستان آخر

»المروج البيضاء« اإليراني.. مرثية مؤلمة لغياب االخضرار

»سياسات عربية« 55: حراك الجزائر بوجوهه المتعددة

الرصافي
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
أميركية تستعيد خاتم زواجها

بعد فقده في المحيط
عــاد خــامت زواج ماســي المــرأة مــن والية 
ماساتشوستس إلى إصبعها بعد أن عثر عليه 
رجل اســتجاب لندائها على وسائل التواصل 

االجتماعي بالبحث عنه في قاع احمليط.
قالت فرانشيســكا تيل لصحيفة )بوسطن 
غلــوب( إنهــا كانت تلعــب كــرة القدم مع 
زوجها هذا الشــهر في نورث بيتش بوالية نيو 

هامبشاير، عندما انزلق اخلامت من إصبعها.
وقالت تيــل، )29 عامــا( من غروفالنــد، إنها 
وزوجها لم يتمكنا مــن العثور على اخلامت في 

املاء بعد ساعات من البحث.
كتبت تيل منشورا عن محنتها على فيسبوك 
وطلبت املساعدة من أي شخص قد يتردد على 

الشاطئ ومعه جهاز للكشف عن املعادن. 
ومتت مشــاركة منشــورها آالف املرات ولفت 

ذلك انتباه رجل يدعى لو آسي.
ارتدى آســي، )60 عاما( من مارشــفيلد، بذلة 
غطس ومصباحــا أماميا وذهــب إلى احمليط 
بحثا عن اخلامت باســتخدام جهاز الكشف عن 
املعادن. في اليومني األولني للبحث، لم يحالفه 

احلظ.
وقال آســي للصحيفة: »أنا ال أحتمل الفشل. 

أردت أن أعود وأعطيها فرصة أخيرة.«
في اليوم الثالث وجد اخلامت مدفونا حتت القاع 
الرملي للمحيط، على حد قوله. أرســل آسي 
صورة إلــى تيل، وكتب لها في رســالة: »من 
فضلك أخبريني أن هــذا هو اخلامت حتى أمتكن 

أخيرا من مغادرة هذا الشاطئ.«
أعاد آسي اخلامت إلى منزل تيل، وجثا زوجها على 
إحدى ركبتيه مرة أخرى ليضعه في إصبعها.

»فيسبوك« يفقد مكانته بين الـ 
10 تطبيقات األكثر تنزياًل على 

األجهزة الذكية
يعانــي تطبيق منصة التواصــل االجتماعي 
فيســبوك من أجل احملافظــة على وجوده في 
قائمة أكثــر 10 تطبيقات تنزيال على األجهزة 
املتجر  املتحدة عبــر  الواليــات  الذكية فــي 
اإللكتروني آب ســتور، بحسب حتليل لبيانات 

املتجر
وذكــر موقــع تــك كرانــش املتخصص في 
موضوعــات التكنولوجيــا أنــه مــع حتــول 
التواصل  إلى منصات  الشــبان  املستخدمني 
االجتماعي األحدث مثل تيــك توك وبي ريال، 
تعاني املنصات التقليدية مثل فيســبوك من 

أجل احملافظة على شعبيتها.
على ســبيل املثال خرج تطبيق فيسبوك في 
العــام املاضي من قائمــة التطبيقات اجملانية 
العشــرة األكثر تنزيال ســبع مرات. لكن في 
عــام 2022، ارتفع عدد مــرات خروج التطبيق 
من القائمة إلى 97 مرة، وهو ما يشــير إلى أن 
فيســبوك قد يخرج من القائمة متاما بفضل 

تزايد شعبية التطبيقات اجلديدة املنافسة
وخــالل النصف األول من العــام املاضي خرج 
فيســبوك من قائمــة التطبيقات العشــرة 
األوائل ست مرات فقط، لكن في النصف األول 
من العام احلالي خرج التطبيق من القائمة 59 

مرة.
كمــا ظل التطبيق خارج قائمــة التطبيقات 
العشــرة األوائل ملدة 37 يومــا متصلة خالل 
العام احلالي، في حني كانت الفترة األطول في 

العام املاضي يومني فقط
كما أكد حتليل جديد لبيانات متجر التطبيقات 
آب ستور قدمته منصة داتا دوت أيه.آي  تراجع 
شــعبية تطبيق فيســبوك، حيث أشار إلى 
خروج التطبيق من قائمة التطبيقات العشرة 
األكثر تنزيال في الواليات املتحدة 4 مرات خالل 
العام املاضــي، مقابل 110 أيــام خالل العام 

احلالي.
وتركــزت فتــرة خــروج التطبيق مــن قائمة 
العشــرة األوائل خـــالل شــهور أبريل ومايو 

ويونيو املاضية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 

تنطلــق النســخة الثالثــة من 
مهرجان بغداد الدولي للمســرح 
في العشــرين من تشــرين االول 
القادم لتستمر في تقدمي عروضها 
وندواتها  وفعالياتها  ومسابقاتها 
من  والعشــرين  الثامن  غاية  إلى 

نفس الشهر.
وانطالقــا مــن اهتمــام وحرص 
التابعة  واملســرح  السينما  دائرة 
لــوزارة الثقافــة ، اجلهة املنظمة 
للمهرجــان، علــى دعــم ورعاية 
الطاقات اإلبداعيــة العراقية في 
وفضاءات  اإلبداع  شــتى مجاالت 
إدارة  اجلمــال املتجــدد، فتحــت 
املهرجــان في دورتــه اجلديدة باب 
النــص  ملســابقة  الترشــحات 

املسرحي املوجه للكبار.
وجاء في بيــان املنظمني، أن هذه 
املســابقة تأتي “ضمن توجه يعزز 
روح االنتصار إلرادة احلياة العراقية 
ويزرع في نفس املتلقي بذرة األمل 
في املســتقبل القــادم وتكريس 
والقيم  والهوية  االنتمــاء  ثقافة 
احلضارية احلــرة العريقة وبث روح 
في  املشتركات  وتأكيد  التسامح 

القيم اإلنسانية”.
وضمن هــذا الضابط العام، دعت 
املسرحيني  جميع  التنظيم  هيئة 
فــي  للمشــاركة  العراقيــني 
املســابقة وفق عدد مــن املعايير 
أن  منها  التنظيمية،  والشــروط 

يكون النص املرشــح للمسابقة 
جديداً ولم يســبق لــه الفوز في 
ولم يسبق نشره  أخرى،  مسابقة 
أو تقدميــه بعرض مســرحي، وأالّ 

يكون النص مونودراما.
كما تشترط املســابقة أن يكون 
باللغة  املرشــح مكتوبــاً  النص 
الفصحــى، وال يقــل عــن 3000 
كلمة مطبوعــة بنمط “14 أريل” 
لتسهيل  مضبوطة  مسافة  وفق 
عملية القراءة علــى اللجان، وأن 
يقــدم صاحــب أو صاحبة النص 
النص  مبلكية  للمســابقة  إقرارا 

والتزامه بالشروط.
كمــا تخصــص هذه املســابقة 
ملن هم فوق ســن الثامنة عشرة 
أن  اجلنســية، علــى  ولعراقيــي 
بواســطة  النصــوص  ترســل 
البريــد اإللكتروني مرفوقا بصورة 
شــخصية وبطاقة إثبــات هوية 
زائد  مختصــرة  ذاتيــة  وســيرة 
العنوان كامالً مبا في ذلك الهاتف 
في  املهرجان  ويســتمر  النقــال. 
قبول النصوص املرشحة إلى غاية 

احلادي والثالثني من آب اجلاري.
وتسهم هذه املسابقة في تنمية 

للمســرح  يكتبون  مــن  مواهب 
مــن العراقيني، البلــد الذي عرف 
خاصة  هامة  مســرحية  مدارس 
في مستوى اإلخراج والتأليف، وإن 
كان من يكتبون النص املســرحي 
فــي الســنوات األخيــرة يعانون 
اخملرجني  تصدي  إلى  نظرا  اإلهمال 
أنفســهم للكتابــة، وغيرها من 
عوامــل، فــإن من شــأن التركيز 
على النص املقروء في مســابقة 
مفردة له خارج إطار اخلشبة، من 
شأنه حتفيز األقالم واملواهب على 
التأليف للمسرح، وتدارك النقص 

الكبير في النصوص.
ويبحث املهرجان في دورته اجلديدة 
وممكنات  التمســرح  “إشــكالية 
التلقي” فــي ندوته الفكرية، وهو 
عنوان وفق بيان املنظمني “يحاكي 
الفكــر  مســتجدات  مجمــل 
األسلوبية  وتشــكالته  املسرحي 
يســعى  وهو  اجلمالية  وأمناطــه 
لتفحص تلك اإلشــكاليات التي 
تواجــه مجمل عمليــة صناعة 
اخلطاب املسرحي الذي لن يكتمل 
إال باالنفتاح على املتلقي ودوره في 

حتقيق غايات التمسرح”.

وأضاف البيــان “من هنا كان طرح 
ظاهــرة التمســرح واحــدة من 
جتليات اخلطاب املســرحي اجلديد 
واملعاصر في حركته وفي خطابه 
وفي عناصره وتركيب مفرداته من 
خــالل رؤى وأفــكار وطروحات أبرز 

مفكري ونقاد املسرح العربي”.
املهرجــان على  انفتــاح  وحــول 
كل مــا هــو جديــد فــي عالم 
يتعلق  املســرح وخاصة في مــا 
بانفتاحــه علــى التكنولوجيــا 
احلديثــة، التي ميــزت الكثير من 
العــروض املشــاركة فــي دوراته 
الســابقة، صــرح األكادميي علي 
املهرجان  مدير  السوداني  محمود 
ومديــر مســارح العــراق “اليوم 
نعيش عوملة كبيــرة في اختالط 
الداللية  ومضموناتها  األشــياء، 
والفلسفية، اليوم املشاهد أصبح 
مييــل إلى الشــكل البصري أكثر 
باألهمية  منوهــا  املضمون”،  من 
السينوغرافية  للعناصر  القصوى 
في العــرض املســرحي، إذ تلعب 
دورا بارزا في إنتاجه األشياء واللون 
واخلامــة وامللمس واإلكسســوار 
تأخذنا  فـ”السينوغرافيا  والضوء، 
مــن الواقع إلى عالم الدهشــة” 

كما قال.
حراك  خللــق  املهرجان  ويســعى 
العراق  فــي  متكامل  مســرحي 
للعمل  جوائزه  ناحية  من  ســواء 
والتمثيل  اإلخــراج  أو  املتكامــل 
والســينوغرافيا واإلضاءة وغيرها، 
أو مــن خالل ندواتــه ومحاضراته 

وحلقاته النقاشية الهامة.

»بغداد الدولي للمسرح« يطلق مسابقة النص 
المسرحي الموّجه للكبار

أم تصاب بصدمة بعد والدتها توأمين بلونين مختلفين

دراسة تحدد النبتة القادرة على النمو
في المريخ

»تيك توك« يسبق منصات التواصل
بميزة جديدة

بنسخته الثالثة..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد أكثر من شهر بقليل من الزواج 
في الس فيغاس، احتفل »بن أفليك« 
و«جنيفر لوبيز« بزفافهما في حفٍل 
أقيم فــي جورجيا أمــام األصدقاء 

والعائلة.
مت تصويــر الضيــوف وهــم يرتدون 
مالبس بيضــاء بالكامل في أراضي 
تبلغ مساحته  الذي  »أفليك«  منزل 

87 فداناً. 
لالحتفال  االســتعدادات  تضمنت 
الكبير خيما مع كراســي وطاوالت 
أنيقة بيضاء معدة للضيوف أقيمت 
علــى ضفــاف النهر، مبــا في ذلك 
كرســيان ورديان للعروس والعريس، 
البيضاء،  والزهور  باخلضرة  محاطان 
لالســتمتاع  بالكامل  أبيض  وبيانو 
باملوســيقى احليــة، إضافة ملنصة 
لعرض األلعاب النارية إلضاءة سماء 

الليل.
ضيــوف احلفــل ومن بــني النجوم 
الذين حضروا حفل الزفاف، أصدقاء 
»أفليــك« القدامى؛ »مــات دميون« 
»كيفن  اخملرج  »لوســيانا«،  وزوجته 
ممثل  »جينيفر«،  وزوجته  ســميث« 
Clerks »جيســون ميــوز« وزوجته 

وكيــل  مونســانتو«،  »جــوردان 
املواهب البــارز في هوليوود »باتريك 
وايتســيل« وزوجتــه عارضة األزياء 
»بيا ميلر«. إطاللة جنيفر  واملمثلة 

لوبيز في ثوبها األبيض
 The wedding بينما ارتــدت ممثلة
Planner بالفعــل فســتانني من 
ماكوين«  »ألكســندر  تصميــم 
احتفظت به لسنوات عديدة وآخر 
لـ«زهير مراد«، فــي حفل زفافها 

في  فيغاس  في الس  املفاجئ 
»لوبيز«  ارتدت  يوليو، فقد 

ثوباً أبيــض من »رالف 
لورين« مع ذيل طويل 
متدفق وطرحة في 
مع  السبت،  حفل 
»أفليــك« في بدلة 
توكسيدو مع سترة 
وســروال  بيضــاء 

أسود.
الصور  وأظهــرت 
في  يسيرون  أنهم 
يتبعهم  أبيض  ممر 

احلفل  وأدار  أطفالهمــا. 
الصوتي  البــث  مديــر 

التنميــة  ومــدرب 

»جــاي  البشــرية 
شيتي«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
جميــع  علــى  نتغلــب  أن  مبجــرد 
عليها  ينطــوي  التــي  التحديــات 
الوصول إلى املريخ، ســيتعني علينا 
بعد ذلــك الوصــول لكيفية جعل 
احلياة مســتدامة هناك، وســتكون 
زراعة احملاصيل جزءا رئيسيا من ذلك.

وسيتطلب األمر الكثير من األبحاث، 
نظرا لوجود نسب عالية من األمالح 
النباتات  التي جتعل معظم  واملعادن، 
تكافح من أجل البقاء على الكوكب 

األحمر.
ووجدت دراســة حديثة نشرت على 
موقع مجلــة »بلوس ون« وأشــرف 
عليها عدد من العلماء من جامعات 
سيكون  البرســيم  نبات  أن  عديدة، 
قادرا علــى البقاء حيا في تربة املريخ 

البركانية، وميكن استخدامه كسماد 
لزراعة األطعمة مثل اللفت والفجل 

واخلس.
الغذائي  »احملتــوى  الباحثــون:  وقال 
املنخفــض لتربــة املريــخ وامللوحة 
العاليــة جتعلها غيــر صاحلة لنمو 
احملاصيل، لذلــك من الضروري تطوير 

استراتيجيات لتعزيز احملتوى الغذائي 
في تربة الكوكب األحمر وحتلية املياه 

املاحلة للبعثات طويلة األمد«.
ويعــد احلصول على تطابــق تام مع 
التربة على املريخ أمــرا صعبا، لكن 
الباحثني وضعوا أفضل تقدير تقريبي 
لهم قبل اختبار البذور اخملتلفة فيها، 
ووجدوا أن البرســيم كان قادرا على 
النمو بشكل جيد كما هو احلال في 

تربة األرض، دون أي سماد إضافي.
ثم مت اختبار الثرى املريخي املقلد مع 
إضافة البرســيم كســماد لنباتات 
مثــل اللفت والفجــل واخلس، وهي 
ثالثــة نباتــات تتطلــب القليل من 
االعتناء، تنمو بســرعة وال حتتاج إلى 
الكثير من املــاء، ومتت زراعتها كلها 

بنجاح.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أطلق تطبيق »تيــك توك« خاصية 
جديدة متكن املســتخدم من حتويل 
النصــوص املكتوبــة إلــى صــور، 
كخلفية  اســتخدامها  وبالتالــي 

لتصوير مقاطع الفيديو.
 AI« تســمى  اجلديــدة  امليــزة 
املستخدم  متكن  إذ   ،»GeenScreen
مــن تصميــم أي صــورة تعبر عن 
أي موضــوع ينوي مناقشــته خالل 

الفيديو الذي سيبثه.
وتعد هذه امليزة بدائية إذا ما قورنت 
باألنظمــة املتخصصــة في حتويل 
النصــوص إلــى صور، حيــث يتم 
تصميم صور بسيطة يغلب عليها 

الطابع الفني أكثر من الواقعي.
وقــد تكون محدودية قــدرات امليزة 

اجلديدة أمــرا مقصــودا، ألن تقدمي 
صور أكثر واقعية سيتطلب معاجلة 

حاسوبية ضخمة.
احملاضر  الرقمي  اإلعــالم  وقال خبير 
باجلامعــة األميركية فــي القاهرة 
فــادي رمــزي، إن »تيك تــوك يعتبر 
التي  األولــى  االجتماعية  املنصــة 

تقدم تلك امليزة ملســتخدميها، في 
الوقت الذي ال تزال احملركات الذكية 
لصناعــة الصــور مــن النصوص 

جديدة نسبيا«.
ويضيف رمزي أن »التغيير مبا يتالءم 
مع متطلبات املســتخدم زمنيا من 
طبيعة وسائل التواصل االجتماعي، 
وتقدمي املزايــا اجلديدة هو االنعكاس 
أول  لذلك، فحيثما كانــت الكتابة 
املرئي  التعبير، أصبــح احملتوى  طرق 
للمســتخدمني  األكثر جذبا  اللغة 
اإلعــالم  خبيــر  ويســتطرد  اآلن«. 
الرقمي أن »ســبق تيك توك لباقي 
منصــات التواصل االجتماعي فيما 
أصبح  اجلديدة  املزايــا  تقدمي  يخص 
من طبيعة املنصة خالل الســنوات 

األخيرة.

زفاف خيالي لـ«جينيفر 
لوبيز« و«بن أفليك«

متابعة ـ الصباح الجديد:
بصدمــة  وزوجهــا  أم  أصيبــت 
عندما الحظــا أن التوأمني اللذين 
يتميــزان عن بعضهما  أجنبتهما 
البعض بشــكل كبيــر وهو لون 

جلدهما.
عاًمــا،   29 شــانتيل،  وأصيبــت 
التوأمني  أجنبت  عندمــا  بالذهول 
إذ  بألوان بشــرة مختلفــة متاًما 
ولد ”أيون“ بعيون خضراء وبشــرة 
شاحبة، في حني أن ابنتها ”أزيرة“ 

لهــا عيــون بنية وبشــرة أغمق 
بكثيــر، وفقا لصحيفــة ”مترو“ 

البريطانية.
مختلفة  ألوانًا  التوأمــان  وميتلك 
تقول  أن شــانتيل  لدرجــة  متاما 
إنهــا غالًبا مــا تُســأل من قبل 
معارفها وأصدقائها ”هل كالهما 

طفليك؟“.
وأوضحت الصحيفة، أن مثل هذه 
الوالدات نادرة جدا، وقد قدر خبراء 
الوراثة سابًقا هذه املواليد بواحدة 

من كل مليون.
وتنسب شــانتيل االختالفات غير 
هوياتها  إلى  التوأمني  بني  املعتادة 
اخملتلطة من األعراق وشــريكها إذ 
وجود  إنها عرق مختلط بســبب 
جد نيجيري من جانب والدتها، في 
حني أن والد التوأم أشــتون، البالغ 
من العمر 29 عاًمــا أيًضا، نصف 

جامايكي ونصف اسكتلندي.
وقالــت شــانتيل، وهــي ممرضة 
مســاعدة من مدينــة نوتنغهام 

للغاية  ســعيدة  ”أنا  البريطانية: 
ألنهم خرجوا كما هما.. هذه هي 

عائلتنا الصغيرة الفريدة“.
أزيرة أغمق قليالً  وأضافت: ”كانت 
عند الوالدة ولكن ال ميكنك معرفة 
ذلك حًقا.. واآلن مع مرور األسابيع، 
وصلت إلى النقطة التي أصبحت 
والدها..  قتامة مــن  أكثــر  فيها 
يــزال  ال  أســابيع  بضعــة  كل 
األصدقاء والعائلة يقولون إنهم ال 

يستطيعون تصديق ذلك“.

وذكرت األم، أن التوأمني لهما أيًضا 
شــخصيات مميزة خاصــة بهما 

بالفعل.
ولفتت شــانتيل ألى أن التوأمني 
يجذبــان الكثيــر مــن االهتمام 

عندما يخرجان.
لديك  يكــون  عندمــا  وقالــت:” 
كرسي دفع مزدوج، يبدو أن الناس 
يالحظونــك أكثر علــى أي حال.. 
أن  الناس ســيعتقدون  أن  أعتقد 
لدي طفلــني مختلفني من أبوين 

مختلفني“.
يتوقفــون  النــاس  وأضافــت:” 
ويقولون: يا إلهي!“، لقد ســألني 
النــاس: ”هل كالهما لــك.. كما 
أن الكثير من الســيدات املسنات 
يتوقفننــي ويخبرننــي كم هما 
جميالن.. وفي كثير من األحيان ال 
يرغب الناس فــي ذكر ذلك، ولكن 
عندما نخبرهم يقولون إنه جنون 
ألن ذلــك ال يحــدث كثيــرا.. إنه 

بالتأكيد حدث فريد من نوعه“.
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العواصم ـ وكاالت:

ا  حقــق ريــال مدريد فوزًا مســتحقًّ
استقر  فيغو  ســيلتا  مضيفه  على 
علــى نتيجــة )4-1( اول أمــس في 
الدوري  الثانية من منافسات  املرحلة 
اإلســباني لكرة القدم.. وتناوب على 
تســجيل أهداف الفريق امللكي كل 
من الفرنســي كرمي بنزميــة )14 من 
ركلة جزاء( والكرواتي لوكا مودريتش 
(41( والبرازيلي فينيســيوس جونيور 
فيديريكــو  واألوروغوايانــي   )56)
إياغو أسباس  )66(.. وبصم  فالفيردي 
األرض  ألصحاب  الوحيد  الهدف  على 

(23 من ركلة جزاء(. 
ركلة  هازار  إيديــن  البلجيكي  وأهدر 
اإلســبانية  العاصمة  لفريــق  جزاء 
في الدقيقــة )87( تصّدى لها حارس 
أوغستان  األرجنتيني  فيغو  ســيلتا 
مارشيسني ببراعة.. وكان ريال مدريد 
استهل حملة الدفاع عن لقب الليغا 
بفوز صعب خــارج الديار على الوافد 

اجلديد أمليريا 2-1 األسبوع املاضي.
ورفع امليرينغي رصيده إلى 6 نقاط في 
صدارة الليغا، بفارق األهداف عن ريال 
العالمة  محّقًقا  وأوساسونا،  بيتيس 
الكاملة إلى حد اآلن.في املقابل جتّمد 
رصيد سيلتا فيغو عند نقطة يتيمة 

في املرتبة الرابعة عشرة.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فإن ريــال مدريد حصل على 11 ركلة 
جــزاء في آخــر 23 مبــاراة مبختلف 

املســابقات )ســجل 8 أهداف( وهو 
نفس عــدد الــركالت التــي حصل 
عليها في آخر 90 مباراة )ســجل 10 
أهداف(.. وأضافت: »ريال مدريد سجل 
واســتقبل في شــباكه من نقطة 
اجلزاء في نفس املباراة خارج أرضه في 
الثاني  الليجا، ألول مرة منــذ كانون 

2015 ضد كوردوبا.. وتعد هذه املباراة 
هي األولــى لريال مدريــد بعد رحيل 
العب وســطه البرازيلي كاسيميرو، 
حيث شــارك بــدال منه الفرنســي 

إدواردو كامافينجا.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فــإن فالفيــردي ســجل 7 أهــداف 

ريــال مدريــد، وكل هذه  بقميــص 
األهداف في 7 مالعب مختلفة وهي: 
ألفريدو دي ستيفانو، بينيتو فيامارين، 
إيبورا، اســتاد امللك فهد، سانتياجو 

برنابيو، كامب نو، وبااليدوس.
ويعــد هذا هو ثالث انتصــار للفريق 
امللكي في عقر دار منافسه اجلاليثي 

الــذي لم يتذوق طعم الفوز وســط 
جماهيــره علــى الريال فــي الليجا 
8 ســنوات، وحتديدا فــي مايو/ منذ 
أيار 2014 بهدفــني دون رد. إلى ذلك، 
واصــل أرســنال سلســلة نتائجه 
اإليجابيــة بتغلبــه علــى مضيفه 
بورمنوث بثالثيــة نظيفة في املرحلة 

الــدوري  الثالثــة مــن منافســات 
القدم.وتناوب  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
على تســجيل أهداف »املدفعجية« 
كل من النرويجــي مارتن أوديغارد )5 
 ..)54( ويليام صاليبا  والفرنسي  و11( 
وبذلك رفع أرســنال رصيــده إلى 9 
محّقًقا  البرمييرليغ  صدارة  في  نقاط 
إلــى حد اآلن.. في  العالمة الكاملة 
املقابــل جتّمد رصيــد بورمنوث عند 3 

نقاط في املرتبة الرابعة عشرة.
وهذه املــرة األولى التي يفــوز فيها 
أرســنال في مبارياتــه الثالث األولى 
في الدوري منذ موســم 2005-2004 
الفرنسي  عندما كان يشــرف عليه 
أرســني فينغر.كما أنهــا املرة األولى 
التي يســّجل فيها فريــق »الغانرز« 
9 أهداف في مبارياتــه الثالث األولى 
2010-2011. وبحسب  منذ موســم 
شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فإن 
آرسنال فاز في مبارياته الثالث األولى 
منذ موســم  مرة  ألول  بالبرمييرليج، 
الفترة  تلــك  وتعتبــر   ..2005-2004
من أزهى فترات آرســنال عبر تاريخه، 

بقيادة الغزال الفرنسي تييري هنري.
وعلــى ذكر الفــوز بــأول 3 مباريات، 
كشفت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
أن آرســنال هو أول فريق يفوز بأول 3 
مباريات في املوســم التالي لهزميته 
فــي أول 3 مباريات منــذ عام 1939.. 
آخر فريق فعل  أن  الشبكة،  وأضافت 
ذلك كان إيفرتون في موســم 1937-

فــاز  ووقتهــا   ،1939-1938  |1938
باللقب.

في البطوالت األوروبية لكرة القدم

فوز مستحق لريال مدريد على سيلتا فيغو
 وأرسنال يضيف بورنموث إلى الئحة »ضحاياه«

العواصم ـ وكاالت:
التحق منتخب تونس للكرة الطائرة للشــباب، مساء 
أول أمس مبنتخب مصر، في املباراة النهائية للبطولة 
األفريقية املقامــة بتونس، إثر فوزه في نصف النهائي 

على الكاميرون بثالثة أشواط نظيفة.
وجاءت تفاصيل أشــواط املباراة التي أقيمت في قاعة 
بوهيمة رادس، بواقــع)25-21، 25-18، 25-19(.. ويراهن 
منتخب نســور قرطاج على اللقــب اإلفريقي، اإلثنني 
املقبــل أمام نظيــره املصري الذي ضمــن تواجده في 
املباراة اخلتامية بفــوزه على نيجيريا فــي لقاء الدور 
نصف النهائي األول بثالثة أشــواط لواحد، بواقع )35-

 ..)16-25 ،17-25 ،28-26 ،33

روما ـ وكاالت:
متكن هــاكان كالهاجنولو، جنم إنتر ميــالن، من وضع 
بصمته خــالل مباراة فريقه أمام ســبيزيا، أول أمس، 
والتي انتهت بفوز النيراتزوري بنتيجة )3-0(، مبنافسات 
اجلولــة الثانية من الدوري اإليطالي.. وســجل هاكان 
الهدف الثاني للنيراتزروي، ليســاهم في انتصار مهم 
يقود به إنتر حلصد الثالث نقاط واحتالل صدارة الترتيب 
برصيد 6 نقاط.وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، أنه 
باســتبعاد األهداف التي ســجلها هاكان من ركالت 
اجلزاء، فإن التركي قد ســجل أول هدف له مع الفريق 
من داخــل منطقة جــزاء اخلصم. وأضافــت أن جنم 
الوســط التركي بهدفه الليلة، وصل إلى الهدف رقم 
8 له بقميص النيراتزوري.ولفتت شــبكة »سكواكا«، 
إلى أن كالهاجنولو في آخر 4 مباريات شارك فيها على 
ملعب اإلنتر بالدوري اإليطالي، ســاهم في تسجيل 5 

أهداف، بواقع هدف و4 متريرات حاسمة.

تونس تالقي مصر في نهائي 
طائرة أفريقيا للشباب

كالهانجولو يدون سجال 
ذهبيا مع اإلنتر

فرحة العبو الريال بالفوز

مفكرة اليوم

10:00 مساًءمان يونايتد ـ ليفربول
الدوري اإلنجليزي
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ناشئو اليد يخسرون ثاني 
مبارياتهم قاريا امام اليابان 

الزوراء يجدد عقد 
عباس قاسم

متابعة أعمال ملعب 
صالح الدين األولمبي 

شباب الطائرة يواجهون 
بنغالديش اليوم 

حسام عبد الرضا*
منتخبنا الوطني للناشــئني لكرة اليد يخسر مبارياته 
الثانية في البطولة اآلســيوية التاسعة أمام املنتخب 
الياباني ب 22 - 36 . هدفا.. حيث سيالقي يوم غد الثالثاء 
املنتخب القطري الســاعة الثالثة عصرا ويلعب االربعاء 

امام الكويت ويختتم مبارياته بلقاء اإلمارات اجلمعة.
وخســر منتخبنا الوطني للناشــئني اولى مبارياته في 
البطولة اآلســيوية التاســعة التي انطلقت أمس في 
البحرين وتتواصل لغاية 31 آب اجلاري، وذلك أمام املنتخب 
الســعودي بنتيجة 22 - 44 هدفا، ويتألف وفد منتخبنا 
من رضا عبودي اجلاروش عضو االحتاد مشــرفأ للمنتخب 
وظافــر صاحــب مدربــا ، وآوات أحمد مدربا مســاعدا 
ووســام فاضل مدرب حلراس املرمى وعلي مذبوب معاجلاً، 
والالعبني« مقتدى جالل ومهدي أمين ومحمد علي سعد 
وعبد الكرمي حســن وجاسم حيدر ومؤمل رؤوف وحسني 
احمد ومحمد وزير وكاظم حســن وليث علي وموســى 

الكاظم ومحمد دلير وروز رفيق ومحمد باقر«.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الزوراء متديد عقد العبه عباس قاسم ملوسم 
آخــر، وقيادة خط دفــاع الفريق بالــدوري املمتاز.ويعد 
قاســم )31 عاما(، من العناصر التي قدمت مستويات 
متميزة مع الزوراء باملوســم املاضي، وســبق له متثيل 
الزوراء منذ عام 2016، كما خاض عدة محطات محلية 

مع أندية الطلبة وأمانة بغداد وزاخو.
وشارك قاسم مع املنتخب العراقي في تصفيات كأس 
العالم »قطر 2022«.وعلى صعيد متصل، باشر احملترف 
الســوري محمد عنز بتدريبات الزوراء، التي جرت اليوم 
الســبت في امللعب الرديف، كما التحق العب الوسط 
لؤي العاني باملران املســائي، حــال وصوله من املغرب 

حيث مقر إقامته.

إعالم شعبة الدراسات
اطلعت وزارة الشــباب والرياضة على مراحل إجناز ملعب 
صالح الدين األوملبي ، ســعة 30 الف متفرج ، الذي يضم 
ملعب رئيسي و مالعب للتدريب الى جانب فندق إلسكان 
الوفود الرياضية. أذ تفقد مدير عام دائرة الدراسات وتطوير 
املالكات والقيادات الشبابية ، املهندس عبد اخلالق خضر  
فــي جولة  ميدانيــة مجريات العمل  ومســتوى اإلجناز 
التــي قدرت بـ 48% .واجتمع اخلفاجــي بالكوادر الفنية ، 
والهندسية املشرفة على املشروع، وناقش املعوقات التي 

حتول دون تسريع وتيرة اإلجناز ، والسعي لتجاوزها .

المنامة ـ عباس هندي*
أكمل منتخبنا الشبابي للكرة الطائرة، أمس، حتضيراته 
علــى الصالة الرئيســية اســتعداداً ملواجهة منتخب 
بنغالديش اليوم االثنني في متام الساعة الرابعة والنصف 
عصراً ضمن منافسات اجملموعة اخلامسة لبطولة أسيا 
دون سن 20 والتي حتتضنها العاصمة البحرينية املنامة. 
وقال املدير االداري للمنتخب الشــبابي عالء شــاكر ان 
منتخبنا الشــبابي سيدخل املنافســات بعزمبة وإصرار، 
سيما ان الليوث سجلوا افضل النتائج في بطولة غربي 
آســيا وحققوا انتصارات مبهرة وعادوا متوجني بالوسام 
البرونزي لذا ســيعمل املالك التدريبــي بقيادة االيطالي 
فيشينزو ناتشي على ترجمة هذه الروحية في البطولة 
اآلســيوية التي تعد أهم بكثير مــن البطولة املاضية 

كونها ستمنح االوائل بطاقة التأهل الى كأس العالم.

* إعالم احتاد الكرة الطائرة 

صكبان الربيعي

حدد االحتاد املركزي لكرة الســلة 
املقبلة  أيلــول   20 يــوم  مســاء 
موعدا الفتتاح مســابقة بطولة 
الــدوري املمتاز للموســم اجلديد 
بلقــاء فريقي النفط والشــرطة 
مباراة  والــكأس في  الدوري  بطال 
كأس املثابرة علــى ان تنطلق يوم 
22 منــه مباريــات بطولة الدوري 
التــي ســتجرى علــى مرحلتني 
ورمبا في بعــض الفترات بطريقة 
التجمع بني عــدد من فرق األندية 
املنطقة  اجلغرافي  املوقع  بحسب 
اجلنوبية  واملنطقــة  الشــمالية 
وتســتمر حتى تصل إلى مرحلة 

املربع الذهبي.
وبعــد التنقــالت العديــدة التي 
شــملت بعض الالعبني الدوليني 
املميزين يتوقــع ان يحصل تغيير 
فــي مواقع فــرق األنديــة خالل 
مســيرة دوري هذا املوسم، سيما 
وان فريق نــادي النفط احلائز على 
لقب بطــل الدوري في املواســم 
اخلمســة األخيرة قــد تأثرت قوة 
تشــكيلته بهجرة عدد غير قليل 
إلى مصاف  املميزيــن  من العبيه 
فرق األندية األخــرى، حيث يتوقع 
في ضوء ما هــو متوفر من خبرة 
ومقــدرة فنية لــدى الالعبني ان 
تكــون املنافســة على اشــدها 
بــني فرق انديــة الشــرطة الذي 
تتوفر  جيدين  العبني  اســتقطب 
املطلوبة  املقومــات  كل  فيهــم 
وكذلك احلال بالنسبة لنادي دجلة 
االخر احتضن  الذي هــو  اجلامعة 
العبــني فيهــم املقــدرة الفنية 
نادي  اجلاهزة وال ندري رمبا سيبقى 
النفــط بســمعته وهيئته عند 
مســتوى املســؤولية املطلوبــة 
بخبــرة مدربه اجملتهد خالد يحيى 
ودعم إدارته بقيــادة املربي كاظم 

محمد سلطان أبو شوقي.

الشرطة يتطلع للفوز بكأس 
املثابرة

تشــير املعلومــات الــواردة الينا 
إلــى ان املدرب علــي فرحان قائد 
كتيبة ســلة نادي الشــرطة قد 
وفق هذا املوســم في استقطاب 
خيــرة الالعبني من أصحاب اخلبرة 
بغية  الطويلة  واملمارسة  الدولية 
إمكانيــة الوصول إلى املســتوى 
األفضل الــذي يؤهل فريقه إلحراز 
التفــوق على  بعد  األول  اللقــب 
اقوى املنافســني وهو نادي النفط 
بطل الدوري للمواســم اخلمسة 

املاضية ومن ثم احراز كاس املثابرة 
الذي ضاع من فريقه في املواسم 

السابقة.

علي فرحان مدرب نادي الشرطة
كان أول املتحدثــني عن مســيرة 
املوســم الســلوي اجلديد مدرب 
نادي الشــرطة علي فرحان فقال 
ان تشــكيلة الفريق لهذا املوسم 
والتي جاءت واحلمد هلل بحســب 
)محمد  الالعبني  تضــم  قناعتنا 
واحمد  صــالح وحســني هــادي 
فرحان وحســان علــي وذوالفقار 
مؤيد  وعلي  فالــح  ومالك  فاضل 
وراشــد خضير ومنتظر حســني 

واحلر ميثم باإلضافة إلى الالعبني 
احملترفني دمياريو وماندي(.. مشــيرا 
الدوليني  الالعبني  انتقاالت  ان  إلى 
وانتشارهم  املوسم  هذا  العديدة 
فــي الكثير من األنديــة يجعلنا 
نتوقع ان تكون املنافســة شديدة 
عكس ما كان عليه في املواســم 
املنافسة  كانت  حيث  الســابقة 

تقتصر على ناديني او ثالثة.

احملترفون سيغيرون خارطة 
الدوري

وأضــاف املــدرب علــي فرحــان 
ان الســماح لالعبــني احملترفــني 
كل  تشــكيلة  في  للمشــاركة 

املباشر في  األثر  له  فريق سيكون 
املوســم  دوري هذا  تغيير خارطة 
بعــد أن كان نظــام البطولة في 
على  ينص  الســابقة  املواســم 
مشــاركة محتــرف واحد خاصة 
وان االختبارات من قبل مدربي فرق 
األنديــة جاءت موزونة وبحســب 
هؤالء  المكانيــة  واســعة  نظرة 
الالعبــني إضافة إلى زيــادة خبرة 
الالعبني الدوليني احملليني وتعرفهم 

على تكنيكات اللعبة احلديثة.

مشاركة 14 ناديا في دوري هذا 
املوسم

وفي ضوء مــا اعلنه، مروان ماجد 

امني ســر االحتــاد املركــزي لكرة 
الســلة فان عدد فرق األندية التي 
تشارك في منافســات دوري هذا 
املوســم ســيكون 14 ناديا هي ) 
اجلامعة  ودجلة  والشرطة  النفط 
واحللة والتضامن وزاخو والكهرباء 
واجلويــة والدفاع اجلوي واحلشــد 
الشعبي والكرخ والسماوة ونفط 
الشــمال وغــاز الشــمال( حيث 
يالحــظ ان بعــض األنديــة التي 
مسابقة  في  مشــرف  تاريخ  لها 
السلة خالل السبعينات قد عادت 
هذا املوســم للمشاركة وهذا ما 
يجعلنا نتوقع ان تكون املســابقة 
املســتوى وحتدم مســيرة  عالية 
الوطنــي وعودة  املنتخب  اعــداد 
بريقه على املســتوى اآلســيوي، 
التغلب على  وانه سبق له  سيما 
منتخــب إيران القوي والترشــح 
بقــوة لتصفيات بطولتي آســيا 

وكأس العالم.

املنافس املنتظر في دوري 
املوسم اجلديد

في اخلتام ال بد من القول ان غياب 
املنافســة  عن  النفط  نادي  فريق 
اجملال  رمبا سيفســح  اللقب  على 
الواســع امام فريق دجلة اجلامعة 
حتت اشــراف مدربه اجملتهد حارث 
املوهوب  الالعــب  وقيادة  مبشــر 
ســابقا، نصيــر أحمــد ليأخــذ 
مكانه الطبيعــي العتالء منصة 
التتويج في خامتة دوري موســمنا 
أن احتضن  احلالــي خاصة بعــد 
الفريــق في تشــكيلته عدد من 
علي   ( وهــم  الدوليني  الالعبــني 
حامت نورس ضــرار وعلي عبد اهلل 
وسجاد حســني وعبد اهلل مجيد 
إلى  إضافة  مؤيــد(  وإســماعيل 
الالعبــني احملترفــني مــن الطراز 
العالــي وبالطبع هــذا ما نتمناه 
ان تكون املنافســة دائما ملصلحة 

السلة العراقية.

الشرطة والنفط يلتقيان بكأس المثابرة 20 أيلول
لمناسبة افتتاح الموسم السلوي الجديد

لقطة من مباراة سابقة بني الشرطة والنفط

تقرير 

سيف المالكي

يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
التدريبية ضمن معســكره  وحداتــه 
التدريبي فــي مدينة شــيراز االيرانية 
نهائيات  في  للمشــاركة  اســتعداداً 
كأس آسيا بدولة الكويت نهاية الشهر 
املقبــل، التي ســيتواجد فيها بعد ان 
ظفــر ببطاقــة التأهل بعــد صدارته 
جملموعته في للتصفيات التي ضيفتها 
الفجيــرة االماراتية بعد ان حصل على 
اربعــة نقاط مــن فوز علــى االمارات 
وتعادل مــع البحرين بأشــراف املدرب 
االيراني اخلبير محمد ناظم الشــريعة 

وكادره املساعد ..

حتضيرات مثالية
واكد مــدرب املنتخــب الوطني لكرة 
الصــاالت محمد ناظم الشــريعة ان 
الفتــرة التحضيريــة التــي يواصلها 
املنتخــب الوطني قبيــل الدخول في 
نهائيات اســيا جيدة وستكون بوابتنا 
لتحقيق افضل النتائج في كأس اسيا.

واكــد الشــريعة ان العبــي املنتخب 
الوطنــي لكــرة الصاالت وصلــوا الى 
مرحلة جيدة من التحضير اذ يواصلون  
تدريباتهم ضمن معسكرهم التدريبي 
املقام فــي مدينة شــيراز االيرانية، اذ 

تصاعدت وتيــرة حتضيراته ونعمل مع 
الالعبني  ايصال  املســاعد على  الكادر 
للجاهزيــة التامة التــي متكنهم من 
الظهور املشرف في نهائيات كأس آسيا 
لكرِة الصاالت التــي تقاُم في الكويت 

للفترِة من ٢٧/٩ ولغاية ٨/١٠/٢٠٢٢ .
وأردف بالقــول: ان تشــكيلة املنتخب 
الوطنــي شــهدت انضمــام عدد من 
الالعبــي اجلدد بعد جولــة االختبارات 
التي اقمناها في السليمانية واغلبهم 
من لالعبني الشباب الذين انتظموا مع 
الالعبــني الذين مت اختيارهم مســبقا 
لذلك كلي امل وثقة بأن بأن سيشكلون 
مزيج مميز من اخلبرة والشباب لتحقيق 
افضل النتائج في الكويت وســيكون 
هوالء الشــباب هم عماد كرة الصاالت 

العراقية في قادم السنوات .

مشاركة مهمة
واوضح بالقول: نتطلع ان تكون العراق 
في نهائيات اسيا بالصورة التي نرجوها 
الرياضي  والشارع  الكرة  احتاد  ويتأملها 
العراقــي لذلك ســنعمل جاهدين ان 
التي حتققت  االجنازات  نواصل سلسلة 
وان نكــون رقمــاً صعب فــي نهائيات 
قارة اســيا واعتقــد ان اجملموعة التي 
سيلعب في العراق التي ستواجد فيها 
منتخبــي تايلند والكويت وســلطنة 
لكونها  صعبة  مجموعــة  تعد  عمان 

تضم ثالث فرق تســعى للفوز باللقب 
وهو ما سيصعب مهمتنا اال ان هذا لن 
يجعلنا نلعب امامهم بخوف او حذر بل 
ســنلعب بقوة وللبحث عن الفوز ومن 

اهلل التوفيق.

وعن فــرق مجموعته في كأس اســيا 
قال: بال شــك منلــك معلومــات عن 
الذين  وعمان  والكويت  تايلند  منتخبي 
سنالعبهم في نهائيات اسيا اذا لعبنا 
مــع الكويت ونعــرف مزاياهم ونوعية 

تشــكيلتهم  في  املوجــودة  الالعبني 
وشــاهدناهم في بطولة غرب اســيا 
وكأس العرب وهو ما مكننا من تكوين 
صورة متكاملة عنهم وسيكون عاملي 
األرض واجلمهور عامالً مســاعداً لهم، 

تايلند فهــو من افضل  اما منتخــب 
املنتخبات االســيوية في كرة الصاالت 
العماني لديه  املنتخــب  ان  في حــني 
الرغبُة في إثباِت وجوده ضمن منتخباِت 
آســيا وســتكون  قارِة  الصفــوه في 
مشــاركتنا في نهائيات اســيا مهمة 
وأرثها  ثقلهــا  لها  منتخبــات  لوجود 
الكــروي الكبير في القارة االســيوية 
وكلنــا امــل ان يحقق العبينــا نتائج 
ايجابية ألسعاد اجلماهير العراقية التي 

تنتظر البشرى.

كرة الصاالت جيدة
التي تكونــت في داخله  وعن الصورة 
عن كــرة الصــاالت في العــراق بعد 
قيادته للمنتخب العراقي في تصفيات 
اســيا وغرب اســيا وبطولــة العرب 
العراقية تعد من  قال: كرة الصــاالت 
االرقام املهمة على الصعيد االســيوي 
واللعبــة تتطور ســريعا بفعل تطور 
الدوري املمتــاز واهتمام جلنة الصاالت 
باملســابقات التي تقيمها وانا سعيد 

لهذا االمر جدا.

درجال والتنفيذي
وذكر: ان احتاد الكرة بشــخص رئيسه 
الكابنت عدنــان درجال واعضاء املكتب 
التنفيذي لالحتاد والســيد يحيى زغير 
املشــرف على جلنة كــرة الصاالت في 

العــراق كان لهم قصب الســبق في 
حتقيق االجنازات بالتأهــل الى نهائيات 
اســيا ووصافة بطولة العرب من خالل 
لعمل جلنة كرة  ومساندتهم  دعمهم 
رئيس  بوجــود  والشــاطئّية  الصاالت 
اللجنة علي عبد احلســني ونائبه زياد 
شــامل وباقي اعضاء اللجنة وتهيئة 
كل ما من شــأنه جناح مهمة املنتخب 
الوطني في مشاركاته اخلارجية فضال 
عن تهيئة فترة حتضيرية مثالية قبيل 
لذلك  النهائيات  في  رســميا  الدخول 
نسعى لتحقيق االجناز بعد ان تظافرت 
النجاح  بوتقة  فــي  وانصهرت  اجلهود 

الذي ننشده.
مختتماً حديثه بالتأكيد على ان الثقة 
واالريحيــة تتملكانــه بــان منتخبنا 
الوطني ســيقدم مســتوى كبير في 
كاس آسيا املقبلة في الكويت بالرغم 
مــن صعوبة املهمــة اال انــي اجد ان 
منتخبنــا الوطنــي ميتلــك أرجحية 
للتأهــل الى الدور الثانــي من بطولة 
للمدير  آســيا، مقدما شــكره  كاس 
االداري للمنتخب الوطني علي عيسى 
واجلهاز الفني املســاعد والكادر االداري 
املكون من طالب حسني وسيف حسن 
واملعالج حبيب جبار واملنسق االعالمي 
الذين  والالعبني  واملصور سجاد عصام 
لتحقيق  انصهرت جهودهــم جميعا 
النجاح ومواصلة اإلجنازات ان شاء اهلل.

»صاالت العراق« سيحقق النجاح برغم صعوبة مجموعته 
الشريعة يعلن التحدي اسيويًا..

منتخبنا الوطني لكرة الصاالت

بغداد ـ فالح الناصر:
لكرة  املركــزي  االحتاد  ســمى 
الطاولة، املدرب، عباس محسن، 
مدربا لالعبــي املركز التدريبي 
الحتاد كرة الطاولة الذي افتتح 
مؤخرا ويؤدي الالعبون وحداتهم 
التدريبيــة فــي قاعــة املركز 
الوطني للموهبة الرياضية في 

املدينة الشبابية.
عباس محسن،  املدرب،  واوضح 
برئاســة  الطاولة  ان احتاد كرة 
إلــى  يســعى  رؤوف  هــردة 
الواعدة  الطاقــات  اكتشــاف 
الصغيرة وتأهيلها لتكون رافد 
إلى املنتخبات الوطنية للفئات 
مشــرفة  ان  مبينا  العمريــة، 
مدرســة كرة الطاولــة هي ، 
افتخــار جمعة، التــي تواكب 
تشــجيع  على  وحترص  العمل 

الالعبني الواعدين.
وبني محســن، وهــو احد جنوم 
وعمــل  الســابقني،  اللعبــة 
مدربا للفئــات العمرية وملركز 
املوهبة الرياضية بكرة الطاولة 
لسنوات عدة، إلى جانب رحلته 
مدربا لنادي احلشــد الشعبي، 
أن االبــواب مفتوحة ملن يرغب 
في االلتحــاق باملركز التدريبي 
وذكر  الطاولــة،  الحتــاد كــرة 

انه حاليا يشــرف علــى اعداد 
»تقى محمود وسيف  الالعبني 
مواليد  محمد،  ومســرة  علي 
ومــرمي عبــاس مواليد    2013
2015 والشقيقان زمزم وقسور 
حســني علــي مواليــد 2014 

و2016 ».
ميلكه  مبــا  محســن  واشــاد 
الذيــن  الصغــار  الالعبــني 

يحرصــون علــى التدريب وارى 
وهــم  الكبيــرة  ســعادتهم 
موضحا  القاعة،  إلى  يحضرون 
وااللتزام  املســتمر  التدريب  ان 
امكانات  تطــور  في  يســهم 
الالعبني بصورة تدريجية وصوال 
في  املؤهل  الالعب  إلى صناعة 
حتقيق نتائج ايجابيـــة بلعبـة 

كـرة الطـاولة. 

تتقدم اســرة »الصبــاح اجلديد« 
للحكم  والتبريــكات  بالتهانــي 
الدولــي بكــرة القــدم، أحمــد 
كاظــم، ملناســبة حصوله على 
التربية  الدكتوراه من كلية  درجة 
البدنيــة وعلوم الرياضة/ اجلامعة 
مناقشــة  بعــد  املســتنصرية 
اطروحته املوسومة » تأثير برنامج 
محوســب للقرارات التحكيمية 
فــي تطويــر القــدرات املعرفية 
وســرعة  والتحركات  واملواقــف 

ودقــة القرار حلكام كــرة القدم«، 
املناقشــات  قاعــة  وضيفتهــا 
يوم  الكلية صباح  الرئيســة في 
األربعــاء املوافــق 17 آب اجلاري،  و 
تالفــت اللجنة من » ا.د ســمير 
مهنا عناد  )رئيســاً (، وا.م. د واثق 
وا.م.د   ،) )عضــواً  محمد عبداهلل 
وا.م.د  واثق مدلل عبيد )عضــواً(، 
محمد غني حسني )عضواً(، وا.م.د 
حيدر غضبــان ابراهيم. )عضواً (، 

وا.د عباس فاضل )مشرفاً(. 

إعالم الشباب والرياضة
التَقــى وزيــُر الَشــباب والرياضة 
»عدنــان درجال« عــدداً من أعضاِء 
مجلــس النــواب عــن محافظِة 
البصــرة، بُحضور احملافظ أســعد 
العيداني، لبحــث عدد من امللفات 
الشــباب  بقطاعي  تتعلــق  التي 
والرياضة فضال عن البنى التحتية 
والعمل املشــترك من أجل إظهارِ 
الوجه األفضــل ملدينِة البصرة في 
لبطولِة   )25( النســخة  احتضاِن 

كأس اخلليج َمطلع العام املقبل.
وشدد درجال، على اهمية استثمار 
ملدينة  للترويج  اخلليجية  البطولة 

فضال  ومعاملها  واهميتها  للبصرة 
عن ما تتمتع به اليوم من منشات 
رياضية هي االكبر واالبرز في العراق 
وما سيضاف لها جّراء االستضافة 
وما ســتثمُر عنها من انعكاساٍت 
القطاعــاِت  علــى  ايجابيــٍة 
والثقافّية  واخلدمّيــة  االقتصادّية 
عن  واالجتماعّية، فضالً  والصحّية 
الرياضّية.. من جانبه أشارَ محافظ 
البصرة إلــى ضرورِة تكاتف اجلهود 
مــن أجل إجنــاِح املهمــة على أمت 
باقصى  التعاون  على  مشددا  وجه 
.مبيناً:  الهدف  هذا  الجل  الدرجات 
إن املشاريَع اخلدمّية ستناُل األولوية 

في االجنازِ قبل استضافِة البطولة.
وأثنى أعضــاُء مجلس النواب على 
اجلهــود الكبيــرِة املشــتركة من 
قبل وزارِة الشــباب والرياضة واحتادِ 
الكرة واحلكومــِة احمللّية في ملِف 
إلى  التطرِق  عــن  التنظيم، فضالً 
اجلانــِب اخلدمي وأهميــة االنتهاء 
من املشــاريع اخلدمّيــة املُصاحبة 
اخلليــج،  بطولــة  الســتضافِة 
والقضــاء علــى املشــاكل التي 
تقــُف عائقاً في بعــض املفاصل 
االستضافة  مســيرة  إكماِل  أمام 
بالشــكِل األمثل للحدِث اخلليجي 

الكروّي.

عباس محسن مدربا للمركز 
التدريبي في اتحاد كرة الطاولة 

مبارك درجة الدكتوراه للحكم الدولي احمد كاظم 

درجال يبحث مع نواب البصرة دعم 
ملفات الشباب والرياضة 

عباس محسن مع مجموعة من مواهب املركز التدريبي

احمد كاظم
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البصرة - سعدي السند:
عقدت أكبر مكتبــة عاملية لألطفال 
فــي اليابــان ومقرهــا فــي طوكيو 
جلســة قصصية لعدد من األطفال 
اليابانيــني تضمنت قــراءة في كتاب 
الدكتور  ملؤلفهــا  جدتــي(  )حكايات 
ضرغام األجــودي وهو طبيــب وأديب 
وباحث عراقي من محافظة البصـرة، 
حاصل على شهادة الدكتوراه في طب 

األطفال ومن املهتمني بأدب الطفل .
وقــال األجــودي فــي حديــث خّص 
بــه )الصبــاح اجلديد( : ان "ســاؤلي 
كاتاغيــري" وهي من الكادر املشــرف 
على مكتبة الطفل العاملية اليابانية 
بعثــت مبجموعة من الصــور اخلاصة 
بالندوة مع كلمات تضمنت فقرات من 
احملاضرة التي القتها في الندوة ،اشارت 
اليابانية  العراقية  العالقات  الى  فيها 
مع أمثلة لكلمــات يابانية لها جذور 
عربية مع عرض الصور التي تضمنتها 
قصــص ) حكايــات جدتــي ( وقراءة 
القصــص وايضا  قــراءة مقدمة عن 
البصرة والتي تضمنها كتاب ) البصرة 
... املاضــي واحلاضر( وهــو من تأليف 
كتب  والذي  اليابانيني  األكادمييني  أحد 
مقدمته الدكتور ضرغام األجودي وقد 

صدر باللغة اليابانية .
كمــا أكــدت )ســاؤلي كاتاغيــري( 
مــع  القصصيــة  اجللْســة  ان 
وفي  املكتبة  وســط  االطفال،أقيمت 
حديقــة كبيرة حتيط بها املســاحات 

اخلضراء وبغرفة محاطة بالزجاج.
وبــنّي األجــودي : ان هــذه القصص 
اخلاصة باألطفال واملوسومة )حكايات 
جدتي( قــد وصلت الى كبرى املكتبات 
في طوكيو واخلاصة بالطفل والتي مت 
اهداؤها لها مع مجموعة من القصص 
واجملالت العراقية اخلاصة بالطفل وهي 
آخــر دفعة وصلــت للمكتبة بعد 43 
ســنة على وصول الدفعة األولى من 

العراق وكان ذلك عام 1979.
ان املســؤولني في  األجــودي:  وأضاف 
املكتبــة الدوليــة اليابانيــة اخلاصة 
بالطفــل وبعد أن تعرفــوا على كتب 

األطفــال املهداة لهم قــرروا ترجمة 
عدد منها الى اللغــة اليابانية ومنها 
حكايــات جدتي فقد وجــدوا أصالة 
ورصانة فــي مواضيعهــا، وأهميتها 
العراقي  في عكــس ثقافة الطفــل 
الشعبي  التراث  من  وبانها مستوحاة 
العراقــي، وحتمل مضامــني أخالقية 
وتربوية هادفة علما بأن بعض الكتب 
التي اهديناها للمكتبة والتي هي من 
تأليفنا كانت قد ترجمت ســابقا الى 

اللغة األنكليزية.
وتقع )حكايات جدتي( في 164 صفحة 
وهي حكايــات من التراث الشــعبي 
العراقــي حيث ميتــاز العــراق بغزارة 
وعمــق وأصالة تراثه الشــعبي وهذا 
ليــس غريبا على بلد مثــل العراق له 
حضارة عمقها أكثر من ســبعة آالف 
ومصدر  محــور  خاللها  وكان  ســنة 
األشــعاع الفكري في العالم السيما 
العــراق ظهرت  االدبــي. ففي  النتاج 

أولــى احلضارات وأكتشــفت الكتابة 
فيه وظهرت أولــى املدارس واجلامعات 
واألشــعار والقصــص واملالحم حيث 
يقف العالم مندهشــا أمام ملحمة 
كلكامــش وروعتهــا األدبيــة وعمق 
مضامينها اإلنسانية والننسى النتاج 
الفكري في العصور االســالمية مثل 
وليلــة ومقامات  ليلة  الــف  قصص 
احلريــري وحكايــات جحا والبســاط 
السندباد وغيرها  السحري ومغامرات 
والشك ان شعبا ميتلك كل هذا العمق 
يكون له تراث شــعبي مميز بل متفوق 

على نتاجات باقي الشعوب .
وعن هذه السلســلة القصصية قال 
الدكتــور ضرغام : لقــد قمت بتدوين 
جزء مما ســمعته من جّدتي ألمي من 
وعميقة  األحداث  مشــوقة  حكايات 
املضامني وهي بدورها ورثتها من آبائها 
وهي محاولــة مني في تدوين جزء من 
واالدب  باملعرفــة  الزاخر  التــراث  هذا 

الضياع  واحلفاظ عليــه من  واحلكمة 
ويحمله  اجلديد  النشأ  ليستفيد منه 
العالــم وباإلمكان االســتماع  الــى 
للتسجيل الصوتي لهذه القصص من 
خالل الروابــط املوجودة في الصفحة 
االخيرة مــن حكايات جدتي وهي كما 
قلنا عشــر قصص وهــي )التايه رايه 
الفتاة  الذهبية وحمــدة  والكلمــات 
و  الشجاعة  والبقرة  وبربخ  الشجاعة 
انصيــص اصيبع وحمقان ورميبا وضاع 
 ) البتــران ولطيف وخفيف  االبتر بني 
وفي نهاية كل قصــة كتبنا الدروس 
املســتنبطة منها ونحن على يقني ان 
األطفال اليابانيني وجدوا في القصص 
بالتراث  متعة مميزة مع انسجام كبير 
الشــعبي العراقي وقــد حرصنا على 
أن تكــون قريبــة جــدا مــن نفوس 
األطفال من خالل كتابتها بالشــكل 
الذي نضمن فيــه هذا التوجه اجلميل 

واملمتع.

قراءة في كتاب "حكايات جدتي"
 في جلسة لعدد من األطفال اليابانيين

لمؤلفها الدكتور ضرغام األجودي 

متابعة - الصباح الجديد:
اقام املتحف الوطني الصيني للفن احلديث في العاصمة 
بكني معرضاً شامالً للفنون مبختلف أنواعها لعام 2022.
وتضمنت فقرات املعرض االحتفاء بعمل الفنان العراقي 
شاكر خالد بعرض واحد من اعماله الرائعة وهو العمل 

الفني الفائز باملرتبة االولى في ملتقى احلضارات كأفضل 
عمل عام 2021 واملثبت في متحف الفن احلديث في بكني.

وتصدر عمل الفنان مقدمة املعرض الذي ضم نحو 450 
عمالً لفنانني عرب وأجانب من كل اجلنسيات، وطبع 
العمل على روالت وبراءات ولوحات بصيغ هدايا لزوار 

املتحف.
وسبق أن مت اختيار عمل شاكر خالد )ملتقى احلضارات( 

كأفضل عمل فني في متحف بكني للفن احلديث في 
الصني.

يشار الى أن شاكر خالد تولد بغداد 1951 دبلوم فني 
عالي/ معهد الفنون اجلميلة وبكالوريوس فنون جميلة، 

حاز على العديد من اجلوائز واملشاركات الفنية داخل 
العراق وخارجه.

المتحف الوطني الصيني 
يحتفي بالفنان شاكر خالد

بغداد - الصباح الجديد:
دعت وزارة الثقافة والسياحة واالثار الفنانني التشكيليني كافة 
للمشــاركة في مهرجان "الق الثقافة في بابل" والذي سيقام 
في منتجع بابل الســياحي الكائن في محافظة بابل، واعطت 
اللجنة املشرفة على املهرجان احلرية الكاملة للفنان في اختيار 
االســلوب واالجتاه الفني على ان ال يتجــاوز حجم العمل 120 

سم2 من اجل اعطاء فرصة أكبر للمشاركة الفنية.
وحددت يوم الثالثني من اب احلالي كموعد اخير لتسلم االعمال 
املشــاركة في املهرجان الى دائرة املعــارض الفنية في الطابق 

االرضي من مبنى الوزارة في شارع حيفا.
واملالحــظ ان منتجع بابل الســياحي يشــهد فعاليات فنية 
وثقافية وشــعرية بعــد ان اصبحت بابل علــى الئحة التراث 
العاملي. اذ صوت أعضاء "اليونيســكو" يوم 2019/7/5اجلمعة، 
علــى انضمام مدينة بابــل األثرية إلى الئحة التــراث العاملي، 
في أعمال الدورة 43 للجنة التــراث العاملي، التي عقدت بباكو 
عاصمــة أذربيجان. ويأتي إدراج بابل علــى الئحة التراث العاملي 

بعد نحو سنتني على إدراج األهوار على الالئحة نفسها.

دعوة لمشاركة التشكيليين
 في مهرجان "الق الثقافة في بابل"

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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  أقدم صاحب بسطة لبيع "الشاورما" 
الشهر املاضي، على طعن زبون بالسالح 
األبيض فــي منطقة حي التراث جنوبي 

بغداد، بحسب مصدر خبري.
وأفــاد املصــدر، أن" الزبــون كان قــد 
)اللفة(،  بــأن  البســطة،  أخبر صاحب 
السندويتش التي اشــتراها منه )باردة( 
بني  كالميــة،  مشــادة  إلى  وتطــورت 
الطرفني، األمــر الذي دفــع األخير إلى 

استخدام )سكني( وطعنه.
وأضــاف أن، ذلك أدى إلــى إصابة الزبون 
بجــروح، نقل علــى إثرها إلــى إحدى 
املستشــفيات، وذلك قبــل وصول قوة 
أمنية، قامت باعتقال صاحب بســطة 

)الشاورما( وإيداعه التوقيف.
اخلبــر، أنتشــر فــي مواقــع التواصل 
االجتماعــي بنحو واســع ، فيما اكده 
التعليمي  اليرموك  إعالم مستشــفى 
في بغداد، حيث أعلن أن فريقاً طبيا جنح 
في معاجلة شخص أُصيب بجروح بليغة 
بعد ضربه بســكني حــادة في منطقة 
بائع لســندويجات  قبــل  مــن  الوجه 

الشاورما جراء شجار حدث بينهما.
كثرت الشــجارات وأصبحت من األمور 
املعتادة في بلد احلضارات والرقي فال يكاد 
مير يوميا من دون ان نستمع الى حكاية 
ال يســتوعبها العقل، أسباب بسيطة 
تؤدي الى كوارث تنتهــي بالقتل واحلرق 
ومن ثم تخمد بفصل عشائري يشارك 
فيه الفقير والغني من أبناء العشــيرة 
أبناءها على  وتدعم  تشــجع  التي  
القتال واملشــاجرات وكأننا في العصور 
املادي  الفقير  وضع  متناسني  املتخلفة، 
الذي يفــرض عليه املشــاركة والدعم 
في جني املال لســد الفصل العشائري 
بحسب حكم الشيخ " شيخ العشيرة 

.“
هذا من جانب من جانب اخر االستهتار 
بحياة االخرين وكأن امزجتهم ال تتحمل 

أي شيء. 
مؤخراً، إختلف أحد الشــباب مع زوجته 
وبعد مدة ذهب الــى أهلها للمصاحلة 
ولم الشمل وماكان من اب البنت اال ان 
يوضح للشاب ان "بنات الناس" ليست 
سلعا ترمى وتســترجع وبعد مناقشة 
حادة عاد الشــاب مســرًعا الى البيت 
واخذ الســالح ورجع الى بيــت الزوجة 
وقتــل االب، امام انظــار أوالده باملقابل 
األوالد حملــوا ســالحهم وقتلوا اخوة 

الشاب وحرقوا بيتهم. 
معتــادة  أصبحــت  احلكايــة  هــذه 
والنســتغرب منها بعد اختفــاء الرادع 
الديني واألخالقي واالستخفاف بالقانون 
نتيجة انتشار الرشوة أمورعدة ساهمت 
في انتشــار اجلرمية في بلد كان يعد من 
أرقى بلدان العالــم وهو واجهة ثقافية 

وحضارية.
من جانبها كشــفت إحصائية رسمية 
لــوزارة الداخلية، عن رقــم صادم لعدد 
املشاجرات املسجلة لديها خالل أسبوع 

واحد في البالد.
ولفتــت حصيلــة الواجبــات االمنية 
الوزارة  لوكالــة  واالنســانية  واخلدمية 
لشــؤون الشــرطة وتوابعها في بغداد 
واحملافظــات للفتــرة مــن -24 30 متوز 
املاضي الى فض 1809 مشاجرات خالل 
هذه الفترة.وبعملية حسابية فان معدل 
املشاجرات يومياً تبلغ 258 مشاجرة أي 

عشرمشاجرات خالل الساعة الواحدة.
العامليــة  األبحــاث  شــركة  وكانــت 
}غالوب{، نشــرت في 28 حزيران املاضي 
نتائج دراســتها لعام 2022، مبا في ذلك 
 100 مســتويات الغضب، في أكثر من 

دولة حول العالم.
وبحســب التقريــر؛ فقد احتــل لبنان 
املراتب األولى فــي قائمة أكثر  والعراق 

الشعوب غضباً.
وأحتفظت البلدان مبركزيهما في قائمة 
أكثر الشــعوب غضباً في العالم؛ فقد 
كشف التقرير في دراسته التي أجريت 
العام املاضــي، أن العراق جاء في صدارة 
أكثر الشــعوب شــعوراً باحلزن والتوتر؛ 
إذ إّن نحــو %51 من الذين مت اســتطالع 
رأيهــم قالــوا إنهم يشــعرون بجميع 
هذه األحاسيس اخلمســة في بلدهم. 
وتعود أســباب شــعور العراقيني بهذه 
األزمات  إلى عدة أسباب، منها  املشاعر 
السياســية واالقتصاديــة واالوضــاع 
االجتماعية التي تعيشها البالد، إضافة 

إلى الفقر والبطالة.
وبالعــودة الــى املبــررات التــي تدفع 
الشــخص الى الغضب واالنفعال فأي 
شيء ال يبرر استهتارهم بحياة االخرين 
او االقتصادي  النفســي  الوضع  بحجة 
واالجتماعي مهما كانت الظروف فهذا 
ال يدفــع الى الشــجار والقتال متأثرين 
ببعض أفــالم هوليود وكأنهم يعرضون 

قوتهم امام االخرين. 

أكثر الشعوب غضبًا

زينب الحسني

كربالء - الصباح الجديد:
احلســينية  العتبــة  افتتحــت 
"تراتيــل  معــرض  املقدســة، 
ســجادية" بنســخته الثامنــة 
للكتاب أمس االحد مبشاركة أكثر 

من 63 دار نشر.
وقــال مدير املعــرض محمد عبد 
لـ"الصباح  تصريح  في  الســالم 
اجلديد " انه "بحســب توجيهات 
عبد  للعتبة  الشــرعي  املتولــي 
العتبة  انهت  الكربالئــي  املهدي 
إلقامــة  االســتعدادات  جميــع 
معرض "تراتيل سجادية" للكتاب 

بنسخته الثامنة".
واضــاف ان "الهــدف منه نشــر 
رســالة احلقوق لإلمام الســجاد 
عليه الســالم ودور وحياة االمام"، 
مشيرا الى ان "املعرض سيشترك 
فيــه أكثر مــن 63 دار نشــر من 
العراق وإيران ولبنان ومصر وتونس 

واملغرب".
وتابع عبد الســالم ان ما يسعى 
له املعرض هــو إعادة العالقة بني 

ضعفت  التي  والكتاب  االنســان 
التكنلوجــي  التطــور  بســبب 
واســتخدام االنترنــت ووســائل 
التواصــل االجتماعــي على نحو 

غير مدروس، لذلــك دأبت العتبة 
املســاهمة  علــى  احلســينية 
اخلدمات  تقــدمي  في  واملشــاركة 
لإلنسان والسعي في تفعيل هذا 

النشاط.
وكان افتتاح النســخة األولى من 
املعرض عــام 2014 حيث افتتحه 
األمــني العام للعتبة احلســينية 

عبد  الشيخ  ســماحة  املقدسة 
املهدي الكربالئي )دام عزه( بالقرب 
من صحــن العقيلة زينب )عليها 
السالم( وبحضور الوفود املشاركة 

واملثقفني  األدبــاء  مــن  ونخــب 
وجمهرة كبيرة من الزائرين.

"تراتيــل  مهرجــان  ان  يذكــر 
ســجادية" يقــام فــي كل عام 
املطهــرة  احلســينية  بالعتبــة 
اســتذكاراً لشــهادة االمام علي 
وهو  العابدين"  "زين  احلســني  بن 
ابن االمام احلسني بن علي بن ابي 
طالب عليهم الســالم، وشــهد 
االمام زين العابدين مع ابيه واقعة 
كربالء التي استشــهد فيها ابوه 
االمام احلسني حفيد النبي محمد 
عليه الصالة والســالم وعلى اله 
وجمــع مــن اهل بيتــه وصحبه 

عليهم سالم اهلل.
وتســعى العتبة احلســينية من 
خــالل املهرجــان الــى التعريف 
والفكري لإلمام  اإلنساني  بالتراث 
الســجاد عليــه الســالم ودوره 
في تعزيز ثقافة حقوق اإلنســان 
والتعايــش بني األديــان واملذاهب 
والصحيفة  احلقوق  رســالة  عبر 

السجادية.

انطالق معرض "تراتيل سجادية" للكتاب في العتبة الحسينية المقدسة
بمشاركة أكثر من 63 دار نشر..

متابعة - الصباح الجديد:
يعد كرمي هميم مــن امللحنني الذين 
ساهموا في صناعة االغنية العراقية 
االصيلة، حيث متيــز بأحلانه املتنوعة 

واملنسجمة مع شتى االصوات.
وقال هميم "حلنت ألصوات كان أداؤها 
سهال وبسيطا، وفصلت األغاني على 
محدوديتهــا، باملقابل حلنــت أعماالً 
صعبة، فيها نقالت مقامية ال تؤديها 
إال حنجرة متمكنة، لكن تستهويني 

األصوات التي تؤدى بحرفية عالية".
وأضاف أن "املوســيقار فــاروق هالل 
شــخصية قيادية فنياً، عملت عازفاً 
وملحناً في فرقة الغالي التابعة الحتاد 
نساء العراق بإشــرافه"، الفتاً الى أن 
“الفرقة كانــت تضم نخبة من أمهر 
العازفني؛ لذلك شكلت مرحلة مهمة 
في حياتي املهنية والشــخصية، من 
خالل برنامج "أصوات شابة" تعلمت 
فيها التناغم مع روح وشــكل النص 

الشعري والقصيدة ومضمونها".
وأفاد الفنان هميم: "يفترض بامللحن 

معرفة إمكانية املطرب الذي سيغني 
الصوت  مــن حيث مســاحة  حلنه.. 
فيه"  والقــوة  الضعــف  ومكامــن 
منوهاً: "تذوقنا إبداعات من ســبقونا 
من أســاتذتنا األفاضل، وليس هناك 
أي قطيعة.. وعلى امللحن أن يســمع 
السابقني كي يؤسس رؤية مختلفة.. 
ال تشــبه وال تقلــد غيــره، وهذا ال 
يعني عدم تذوقــه ألعمال وأحلان من 

سبقوه".
جلــان  تشــكيل  "أقتــرح  وتابــع: 
متخصصــة فــي اختبــار األصوات 

وفــرز اجليــد عــن الضعيــف وغير 
الصالح، كمــا جرت العادة ســابقاً 
في كل االذاعات واملؤسســات الفنية 
عراقياً وعربيــاً، إال أن مواقع التواصل 
االجتماعــي والفضائيــات التجارية 
املقاييس  ضربت  الربحيــة  والبرامج 
ال ميكن  لذلــك  والشــعرية؛  الفنية 
الســيطرة على انفالت من هب ودب 

في الغناء كما يشاء".
القريب  الشــعبي  : "حلنــت  وذكــر 
مــن النــاس واملوشــح؛ كوني كنت 
وحلنت  الفنــون  في معهد  مدرســاً 
مسلسالت  ومقدمات  وطنية  أعماالً 
بغداد..  )فاتنــة  منهــا  تلفزيونيــة، 
عفيفــة إســكندر(، بصــوت أصيل 
هميــم.. ومؤخراً تســتهويني قراءة 
القصائد الفصحى فلحنت من شعر 
سالم قزاز )سوف أرحل( للفنانة ميادة 
للفنانة لطيفة  وقصيدتــني  احلناوي 
التونسية، ومن شــعر جواد احلطاب 
اخلنشــلي،  أمني  اليمني  وللشــاعر 

حلنت: )عش الغرام(".

بغداد - وداد ابراهيم:
الفني  العمــل  صــورة  بقيت 
الكبير "ذئاب الليل" في الذاكرة 
لكبار  ولقاء  والشعبية  الفنية 
العراقية "محمود  الدراما  جنوم 
ابو العباس" اذ جسد شخصية 
"ستار كوســج" و"مقداد عبد 
الرضا" الذي جســد شخصية 
النجمان  يعــود  الهر"  "عباس 
الكبيران ويجتمعان مجددا في 
مسلســل جديد يحمل عنوان 
تأليف رســل جواد  "املــاروت" 
بدأ  طالب،حيث  مهدي  واخراج 
للعمل  التحضيــرات  الفنانان 

في وقت مبكر .
املالحــظ ان مسلســل "ذئاب 
االعمال  اهم  مــن  يعد  الليل" 
الدرامية والذي حاز على اعجاب 
والنقــاد  العراقيــة  العائلــة 
والفنانني واالعالم كونه يجسد 
احلركــة واإلثــارة واملطــاردات 

واملسلســل  البوليســية، 
للكاتــب صباح عطوان وإخراج 
حســن حســني، وأنتــج في 
أواخــر الثمانينيــات، ويُعد من 

األعمــال التلفزيونية العراقية 
التي حتتوي على مشاهد عنف 
وتتنــاول مواضيــع العصابات 

اإلجرامية.

الملحن كريم هميم: أقترح تشكيل لجان 
متخصصة في اختبار األصوات

مقداد عبد الرضا ومحمود ابو العباس
 في مسلسل جديد
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