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بغداد - الصباح الجديد:
حذرت الرئاســات الثالث امس 
الثالثــاء، من مغبة اســتمرار 
راحت  التي  السياسية  االزمة 
تخنق البالد بعــد ان عصفت 
بها ردحــا من الزمــن، وفيما 
اتفقــت جميعها على ضرورة 
التهدئة واجللــوس الى طاولة 
حوار وطنــي، عدت ان تعطيل 
القضائية، يعرض  املؤسســة 
حقيقية،  مخاطــر  الى  البالد 
ومبا قد يتســبب في خســارة 
مبجمــل  الدولــي  االعتــراف 

العملية السياسية فيها.
احلــادة  التطــورات  ودفعــت 
فــي االحداث التي شــهدتها 
البالد يوم امــس، جراء تعليق 
القضائية  املؤسســة  عمــل 
إثــر اعتصــام أنصــار »التيار 
الصدري« أمــام مبنى مجلس 
املنطقة  األعلــى في  القضاء 
الــوزراء  رئيــس  اخلضــراء، 
إلى  الكاظمــي،  مصطفــى 
قطع زيارته إلى مصر، والعودة 
تعطيل  من  البالد، محذراً  إلى 

عمل القضاء.
»التيــار  أنصــار  بــدأ  وكان 
الصدري« امس مرحلة جديدة 
من التصعيــد باعتصاماتهم 
أمام مبنــى القضاء، مطالبني 
بحــل مجلس النــواب وعدم 
تســيس املؤسسة القضائية 
وإصالح القضاء، األمر الذي دفع 
مبجلس القضاء، بعد ســاعة 

الى  الصدريني،  اعتصامات  من 
التابعة  واحملاكم  عمله  تعليق 
له، واحملكمــة االحتادية العليا، 
غير  التصرفات  على  احتجاجاً 
الدســتورية، محّمالً احلكومة 
الصدري« مســؤولية  و«التيار 
النتائــج املترتبــة عــن ذلك، 
مؤكدا أنه تلقى رسائل تهديد 

للضغط على احملكمة.
وعقب اعــالن مجلس القضاء 
تعليــق اعماله، أعــرب رئيس 
محمــد  العراقــي،  البرملــان 
احللبوسي، عن أسفه ملا وصل 
إليــه الوضع فــي البلد. وقال 
فــي تغريــدة له: »اشــتركنا 
العام  نهايــة  انتخابــات  في 
احتجاجــات  بعــد  املاضــي 
بتغييــر  طالبــت  شــعبية 
انتخابات  وإجــراء  احلكومــة 
مبكــرة، كان بهــدف إصالح 
مســاحة  وإعطاء  األوضــاع، 
املشاركة  في  الناشئة  للقوى 
السياســية، وأن تأخــذ دورها 
في صناعة القرار السياســي 
وإضافة  النواب،  مجلس  داخل 
السياسي،  للعمل  اســتقرار 
وإجراء إصالحات حقيقية عبر 
املؤسسات الدستورية«، معرباً 
إليه  عن أســفه »ملا وصلنــا 
اليوم من تراجع أكثــر ِمَّا كنَّا 
عليه سابقاً، من خالل تعطيل 

املؤسسات الدستورية«.
نواب  »مجلس  أن  إلى  وأشــار 
قضــاء  مجلــس  معطــل، 

تســيير  حكومــة  معطــل، 
أعمــال«، مضيفــاً »يجب أن 
الدستور،  إلى  نحتكم جميعاً 
املسؤولية  قدر  نكون على  وأن 
لنخرج البلد مــن هذه األزمة 

تتجه نحو غياب  التي  اخلانقة 
الشــرعية، وقد تؤدي إلى عدم 
العملية  بكامل  دولي  اعتراف 
السياســية وهيكلية الدولة 

ومخرجاتها«.

التظاهرات  »ندعم  قائالً  وتابع 
وفــق الســياقات القانونيــة 
والدســتورية، ومبــا يحفــظ 
الدولة ومؤسســاتها ويحمي 
وجودهــا، ولكــن ال ينبغي أن 

تكون خصومتنــا مع القضاء 
الذي نحتكــم إليه جميعاً إذا 

اختصمنا«.
وبدوره أكــد رئيس اجلمهورية 
برهم صالح امســالثالثاء، أن 

العراق  فــي  األحداث  تطورات 
تســتدعي من اجلميــع التزام 
التهدئة وتغليــب لغة احلوار، 
نحو  انزالقها  وضمــان عــدم 
متاهــات مجهولــة وخطيرة 
يكــون اجلميع خاســراً فيها، 
املُتربصني  الباب أمــام  وتفتح 
ومشكلة  ثغرة  الستغالل كل 

داخل العراق.
وأشــار برهم صالــح في بيان 
إلــى أن التظاهــر  صحفــي 
الرأي  عن  والتعبير  الســلمي 
ولكن  حق مكفول دســتورياً، 
املؤسســة  عمــل  تعطيــل 
القضائيــة أمــر خطير يهدد 
العمل على  وينبغــي  البلــد 
القضائية  املؤسســة  حماية 
وأن  واســتقاللها،  وهيبتهــا 
يكون التعامل مع املطالب وفق 

األطر القانونية والدستورية.
ولفــت إلــى أن العــراق ميــر 
توحيد  دقيق يستوجب  بظرف 
املســار  على  واحلفاظ  الصف 
الدميقراطــي الســلمي الذي 
ضحــى مــن أجله الشــعب 
العراقــي، وال ينبغي التفريط 
بها بــأي ثمــن، والعمل على 
جتّنــب أي تصعيــد قــد ميس 

السلم واألمن اجملتمعيني.
الوزراء  رئيس  أشار  جانبه  ومن 
الذي  الكاظمــي  مصطفــى 
قطع مشــاركته فــي أعمال 
مبصــر،  اخلماســية  القمــة 
عائداً إلى بغــداد، الى خطورة 

تعطيل املؤسســة القضائية 
»الكاظمي  ملكتبه:  بيان  وقال 
املؤسســة  عمل  تعطيل  عد 
إلى  البلد  يعــرض  القضائية 
مخاطر حقيقيــة«، مؤكداً أن 
»حــق التظاهــر مكفول وفق 
احترام  ضرورة  مع  الدســتور، 
مؤسســات الدولة لالستمرار 
بأعمالها في خدمة الشعب«.

ودعا »جميع القوى السياسية 
إلى التهدئة، واستثمار فرصة 
احلــوار الوطني للخروج بالبلد 
مــن أزمته احلاليــة«، مطالباً 
بـ«اجتمــاع فــوري لقيــادات 
القــوى السياســية من أجل 
تفعيل إجراءات احلوار الوطني، 

ونزع فتيل األزمة«.
األمم  بعثة  الســياق، دعت  في 
العــراق  املتحــدة ملســاعدة 
»يونامــي« امس إلــى احترام 
مؤسسات الدولة العراقية مع 
ضمان حق االحتجاج السلمي.
تغريدة  فــي  البعثة  وذكــرت 
علــى موقع )تويتــر( أن »احلق 
الســلمي  االحتجــاج  فــي 
عنصر أساســي مــن عناصر 
أهمية  يقل  وال  الدميقراطيــة 
عن ذلك التأكيد على االمتثال 
مؤسسات  واحترام  الدستوري 

الدولة«.
تعمل  ان  يجــب  أنه  وأضافت 
مؤسســات الدولة دون عوائق 
خلدمة الشعب العراقي مبا في 

ذلك مجلس القضاء األعلى.

إثر تعليق محاكم البالد اعمالها

الرئاسات الثالث تحذر من تعطيل القضاء وتخشى
خسارة االعتراف الدولي بشرعية العملية السياسية

السليمانية - عباس اركوازي:
سياســية  اوســاط  اعتبــرت 
نقل  االقليــم  فــي  واكادمييــة 
اعتصامات أنصار التيار الصدري 
الى امــام مبنى مجلس القضاء 
االعلــى مبثابــة انقــالب ابيض، 
هدفه شــل مؤسســات الدولة 

وتنفيذ مطالب الصدر.
وقال السياسي الكردي املستقل 
تصريح  فــي  احمــد  محمــود 
جانب  نقل  ان  اجلديــد،  للصباح 
من  الصدري  التيار  تظاهرات  من 
امام مجلس النواب الى محاصرة 
مجلس القضــاء االعلى خطوة 
فــي اطــار التصعيد وتوســيع 
املنطقة  في  االحتجاجات  رقعة 

اخلضراء.
واضــاف احمد، ان هــذه اخلطوة 
تهدف الى تعطيل وشــل عمل 
الســلطات في العراق، التي رمبا 
ستتطور الحقا الى الذهاب نحو 
عصيان مدني لشــل احلركة في 

املركز وحتى احملافظات.
وتابــع، ان التيــار الصــدري لن 
جديدة  حكومة  بتشكيل  يقبل 

يشكلها اإلطار، ولن يقبل بعقد 
البرملان ملناقشة حله  جلســات 
او اســتمرار عملــه، ولن يحضر 

السياســية  الكتــل  اجتمــاع 
ملناقشــة طلباته فــي االصالح 
والتغيير، ولم يقبل كل الرسائل 

والوساطات واملبادرات، وهو ماض 
الى مــا ال يحمد عقبــاه اذا ما 

استمر بالتصعيد.
انصار  يحاصر  ان  احمــد،  وتوقع 
التيــار مبنــى مجلس الــوزراء 
ليكــون انقالبا ابيــض واضحا، 
جميع  نشــاطات  تتوقف  حيث 
الســلطات، وهو تصعيد خطير 
اذ  جدا ســيفتح اجملال للصدام، 
ان قوى االطار ال ميكن ان تسكت 

على استهدافها من قبل التيار.
بــدوره طالــب االحتــاد الوطني 
بأبعاد مؤسسات  الكردســتاني 
الدولة عن الصراعات السياسية 
واحلفاظ على هيبة الدولة وعدم 

االضرار مبؤسساتها.
واوضــح عضو مجلــس النواب 
كاروان  الوطنــي  االحتــاد  عــن 
ان اجلهاز  يارويس في تصريــح،« 
القضائي في العراق مؤسســة 
أن  للدولة، البد  ودعامة مهمــة 
باســتقاللية،  باعمالها  تقــوم 

يجب أال تكــون هناك ضغوطات 
وتهديــدات عليهــا ويجــب أال 
تقحم املؤسســات الوطنية في 
من  والبد  السياسية  الصراعات 

احلفاظ على هيبتها.
مــن جانبه كشــف نائب رئيس 
مجلــس النواب شــاخوان عبد 
اهلل، عــن أن االطار التنســيقي 
رئاســة اجمللس  الى  قدم طلبــا 
لعقــد جلســة برملانيــة خارج 

العاصمة بغداد.
وقــال عبد اهلل وهــو قيادي في 
الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب 
ان رئاســة اجمللــس رفضت عقد 
العاصمة  خارج  اجمللس  جلسات 

بغداد.
يأتي ذلك في وقــت قرر مجلس 
اســتئناف  األعلــى،  القضــاء 
محاكم البــالد اعمالها بدء من 
اليــوم بعــد ان كان علقها يوم 
امس  ، احتجاجاً على االعتصام 
الذي قام به أنصار التيار الصدري. 

االتحاد الوطني يطالب بابعاد مؤسسات الدولة
عن الصراعات السياسية

البعض يصف اعتصامات الصدريين باالنقالب االبيض
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

مروحيات روسية تطلق غازًا مسياًل للدموع 
على محتجين ضد تركيا

المخاطر الجيوسياسية تحيط بأسواق النفط
وانتاجه ليس المؤثر األوحد في مسار األسعار 46 خمس قادة عرب يبحثون ملفات حساسة ابرزها 

3االمنين الغذائي واإلقليمي والتكامل االقتصادي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتاوزت أسعار النفط امس الثالثاء، 
حاجز املائــة دوالر للبرميل مجدداً 
التراجع شــهدتها  من  فترة  بعد 

األسواق العاملية.
ووفق آخر حتديث مســاء امس بلغ 
ســعر البرميل من خام برنت 100 
دوالر و10 سنتات، فيما بلغ سعره 

من سلة أوبك 99.96 دوالراً.
 93.94 األميركــي  اخلام  وســجل 

دوالراً للبرميل.
وقبيل ظهيرة امس كانت ارتفعت 
أســعار النفط ، بعــد أن رجحت 
السعودية خفض منظمة البلدان 

املصــدرة للبترول )أوبــك( اإلنتاج 
لتصحيح االنخفــاض األخير في 

العقود اآلجلة للنفط.
وصعدت العقود اآلجلة خلام برنت 
32 سنتا إلى 96.80 دوالراً للبرميل 
بتوقيت   00:04 الســاعة  بحلول 
غرينتــش، بعد جلســة متقلبة 
بأكثر  االثنني عندما هبطت  أمس 
مــن أربعة دوالرات قبــل تقليص 

اخلسائر لتقترب من االستقرار.
اآلجلة  العقود  كذلــك  وارتفعت 
خلــام غرب تكســاس الوســيط 
األميركي 37 ســنتا إلــى 90.73 

دوالراً للبرميل.

وكانــت الســعودية، قالت أمس 
على  تقف  املنظمــة  إن  االثنــني 
اإلنتاج  خلفض  االســتعداد  أهبة 
لتصحيح االنخفــاض األخير في 
أســعار النفط، الــذي يرجع إلى 
ضعــف ســيولة ســوق العقود 

اآلجلة ومخاوف االقتصاد الكلي.
أوروبا  تواجــه  وقــت،  فــي  وهذا 
اضطرابــا جديــدا في إمــدادات 
الطاقة بسبب األضرار التي حلقت 
بنظــام خطــوط األنابيــب التي 
النفط من كازاخستان عبر  تنقل 
روسيا، ما يزيد اخملاوف من انخفاض 

إمدادات الغاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العربي  النقــد  أطلق صنــدوق 
تقرير  السابع عشر من  اإلصدار 
»آفاق االقتصاد العربي« متضمناً 
االقتصــادي  النمــو  توقعــات 
واجتاهات تطور األســعار احمللية 
للدول العربية من بينها العراق، 

خالل عامي 2022 و2023.
وتوقع التقرير، أن يتعافى اقتصاد 
البالد، وان يحقق منوا بنسبة 5.5 
باملئة في العــام احلالي، وتراجع 
نسبي للنمو االقتصادي الى 4.4 

باملئة في العام 2023.
واســتعرض التقريــر جانبا من 

والبنك  احلكومــة  إســهامات 
املركــزي في حتقيــق النمو في 
البلــد، مبينــاً أن املركزي وضع 
فــي خطته  أولوياتــه  ضمــن 
 2021- لألعوام  االســتراتيجية 
2023 دعــم اخلدمــات املاليــة 
واملصرفيــة الرقميــة من خالل 
»اعــرف  ملشــروع  التحضيــر 
العتماد  الكترونيــاً«،  عميلــك 
الرقمي  التعريــف  اســتخدام 
ودمج  مصرفية  حسابات  لفتح 
القطاع  والــزام  رقمياً،  العمالء 
املصرفي باستخدام التطبيقات 
الرقمية ، مثل تطبيقات الهاتف 

عبر  املصرفية  واخلدمات  احملمول 
املمارسات  أفضل  وفق  االنترنت 

العاملية
البنك  أن  الــى  التقرير  وأشــار 
املركــزي أطلق بالتنســيق مع 
احلكومــة عدة مبــادرات بغية 
حتفيــز النشــاط االقتصــادي، 
الســيما فــي مجــال متويــل 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
والكبيرة، وفي مجال اإلســكان 
وتعزيز  الشــخصية،  والقروض 
من  اخلاص  للقطــاع  االئتمــان 
خالل تخفيض الفوائد املفروضة 

على القروض املمنوحة.

أسعار النفط تتجاوز المائة دوالر للبرميل 
مجددا بعد ترجيحات بخفض انتاج اوبك

صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد 
البالد لهذا العام بنسبة 5.5 بالمئة 

بغداد - الصباح الجديد:
دعا زعيم التيار الصدري السيد 
الثالثاء،  امــس  الصدر  مقتدى 
من  االنسحاب  الى  املتظاهرين 
أمــام مبنى مجلــس القضاء 

األعلى وإبقاء اخليام.
العراقي  محمــد  صالح  ونقل 
إن  الصــدر عنه قولــه،  وزيــر 
في  القضائي  الســلك  »فــي 
مــن محّبي  الكثيــر  العــراق 
مبحاســبة  واملطالبني  اإلصالح 
الفاسـدين وإن كان هناك فتور 
في ذلك، فهو لوجود ضغوطات 
سياسية من فسطاط الفساد 

ضّدهم«.
وأضــاف، »وإنــه لــو ثنيت لي 

الوســادة لكنت مع اســتمرار 
األعلى  القضاء  أمام  االعتصام 
اإلصــالح  علــى  لنشــجعه 
ومحاسبة الفاســـدين، ولكن 
الثّوار  وللحفاظ على ســمعة 
األحبة ولعدم تضرر الشــعب، 
وإبقــاء  باالنســحاب  انصــح 
اخليــم حتــت عنــوان والفتــة 
ســبايكر(  شــهداء  )اعتصام 
و )أهالــي املوصل( )اســترجاع 
و)محاســبة  املنهوبة(  األموال 
)إقالة  انحياز..  بال  الفاســدين( 
الفاســــدين(، )فصــل اإلدعاء 
العام( و )قضاء مستقل ونزيه( 
وغيرها مــن العناوين التي يريد 

الشعب حتقيقها«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نفت محافظيــة البنك املركزي، 
اخــالء بنايته ومصرفــني آخرين 
علــى خلفية التطــورات احلادة 

لالحداث امس الثالثاء.
املركزي  البنــك  وأكــد محافظ 
غالــب مخيــف امــس الثالثاء، 
اســتمرار عمل البنك بشــكل 
طبيعي وعدم وجود أي حالة غير 
»نؤكد  مخيف:  وقــال  طبيعية. 
ان البنك املركزي يعمل بشــكل 

طبيعي وال توجــد اي حالة غير 
طبيعية وجميع ما تداوله بعض 
املواقع االلكترونية غير صحيح«. 
وفي وقت ســابق، تداولت مواقع 
التواصــل خبــرا مفــاده اخالء 
مبنى البنــك املركــزي بعد ورد 
امنية ســرية حتدثت عن  وثيقة 
املنظمة  اجلرمية  عصابــات  نوايا 
البنك والقيام باحلواسم  اقتحام 
مستغلة غياب القضاء واالوضاع 

العامة بالبلد.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن مجلس القضــاء األعلى 
استئناف  الثالثاء،  امس  مســاء 
اعتباراً  احملاكم  كافة  في  العمل 
من اليوم االربعاء.  واورد مجلس 
وكالة  تلقته  بيــان  القضاء في 
بالنظر  )واع(:«  العراقيــة  األنباء 
النســحاب املتظاهريــن وفــك 
احلصار عن مبنى مجلس القضاء 
العليا  االحتادية  واحملكمة  األعلى 
بشكل  العمل  اســتئناف  تقرر 
طبيعي في كافة احملاكم اعتبارا 

مــن صباح يــوم الغــد – اليوم 
-املوافــق 24 /8 /2022«. وأضاف 
البيــان، أنــه« بهذه املناســبة 
يشــكر مجلس القضاء األعلى 
والشــخصيات  اجلهات  كافــة 
الداعمــة  والدوليــة  احملليــة 
للقضــاء واحلريصــة على مبدأ 
سيادة القانون واحترام الدستور 
املضي  على  اجمللــس  يؤكد  كما 
بحق  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ 
ويعطل  القانون  يخالف  كل من 

املؤسسات العامة«.

الصدر يدعو أنصاره الى االنسحاب من 
االعتصام امام مبنى القضاء األعلى 

محافظ البنك المركزي ينفي المتداول 
عن اخالئه: نعمل بشكل طبيعي 

القضاء األعلى يقرر استئناف العمل 
في محاكم البالد بدء من اليوم 



تقرير

محليات2

كربالء ـ الصباح الجديد:

راقب املواطنون بقلق، مشاهد انقاذ 
األطفال والنســاء من حتت أنقاض 
مزار قطارة االمــام علي )ع( الواقع 
غربــي محافظة كربــاء من قبل 
فرق إنقــاذ الدفاع املدني الذي انهار 
تل ترابي عليها بعد ظهر الســبت 
، املاضي وتســبب بـ”ستة مصابني 

وسبع وفيات “.
تقــول  االنهيــار،  أســباب  وعــن 
مديرية الدفاع املدنــي، في بيان أن 
“املعلومــات األولية تشــير إلى ان 
ســبب احلادث كان نتيجة التشبع 
بالرطوبة للســاتر الترابي املاصق 
انهيــار كومة  إلى  أدى  للمزار ممــا 
ترابية على سقف املزار وسقوطها 

على الزائرين”. 
وفي اخر حتديث عن احلادثة، أوضحت 
املديرية ان “فرق إنقاذ الدفاع املدني 
انتشــلت جثتي امــرأة ورجل من 
موقع قطــارة اإلمام علي )ع( ليبلغ 
عدد اجلثث التي مت انتشالها من قبل 
فرق إنقاذ الدفاع املدني ، فيما قالت 
وزارة الصحــة في بيان ان “حصيلة 
االنهيار الترابي لقطارة االمام علي 
في كرباء املقدسة بلغت حتى االن 

7 وفيات، و6 مصابني”.
إن  ذلــك، ذكر مصــدر مطلع  الى 
“انهيــار التل فــي منطقة قطارة 
اإلمــام علــي عليه الســام غرب 
محافظة كرباء وصل إلى نحو 40 

متراً حتت األرض!”.

*أجراء حكومي
أعلنت الســلطات فــي محافظة 
كربــاء إغاق مزار “قطــارة اإلمام 
علي” على خلفيــة حادثة االنهيار 
التي أدت إلى مصرع وإصابة العديد 

من األشخاص.
وقال احملافظ نصيف اخلطابي، أثناء 
جولة في املوقع رفقة وزير الداخلية 
وقــادة أمــن، إّن “اإلغــاق يأتي في 
إدارة  ســتتخذها  إجراءات  مقدمة 
احملافظة في املزار”. ، وأشار اخلطابي، 
احتمالية  على  مؤشرات  وجود  إلى 

وقوع انهيارات جديدة في املزار”.
وحذر مختصون، في وقت ســابق، 
من انهيار املــكان بالكامل نتيجة 
“الرطوبــة التي تعرضت لها التربة 
أنابيب  إثر مد  املوقع،  الهشــة في 

مياه بطريقة بدائية”.

*أسرار االنهيار
حسن  صباح  اجليولوجي  كشــف 
كرباء،  محافظة  مــن  االمير  عبد 
تفاصيل االنهيــار الذي حصل في 
مزار “قطارة االمام علي” في كرباء، 

واألسباب التي أدت إلى ذلك.
وذكر عبــد االمير انه “أثــار حادثة 
االنهيــار فــي منطقــة القطارة، 
التي زرتها أكثر من مرة منذ أعوام 
الســتينيات مــن القــرن املاضي 
تقع من املنطقة املنبســطة التي 
تشــكل منخفض بحيــرة الرزازة 
حتدها تــال بارتفــاع -7 8 متر عن 
مستوى سطح بحيرة الرزازة تتكون 
من طبقات صخرية رملية تتخللها 
شرائح من طبقات جبسية تتخلل 

طبقات الرمل”. 
وأضــاف “هــي عرضــة للتعريــة 
بواسطة الرياح من األعلى واجلوانب 
اجلبسية  الشرائح  وذوبان  والتحلل 

عندمــا يرتفع مســتوى املياه في 
الرزازة فيتســبب بانهيار اجزاء من 
هذه التــال الرملية آخرها ســنة 

2008 وسقوط النخلة وقتها”.
وأشــار إلى أن “هذه املنطقة التي 
تتغلغل مياه االمطار فيها وتدخل 
بني شقوق الرمل في هذه املنطقة 
وتخرج من قاعدة التل في املنطقة 
املياه  بالقطارة وكانــت  املســماة 
تنقطع فيها صيفا، ويرتادها سابقا 
من  والوقاية  للراحــة  االغنام  رعاة 
اســتغلها سائقو  الشمس  حرارة 
نقل الرمل او حجــر اجلبس املتناثر 
للراحة  الرزازة كمكان  على رصيف 
واالنتظــار وكان املــكان عبارة عن 
منصة بأبعــاد 3*3، نبتت بجانبها 
نخلة كانت تســقط دائما عندما 

تكون رطوبة األرض عالية”.
وبني “اما سبب انهيار االخير، فيعود 
إلــى اســتغال صاحب املشــروع 

األخيــر للقطارة فقام مبــد أنابيب 
ماء في أسفل التال لدميومة خروج 
امليــاه وهو ما ســبب تفتــت تربة 
املنطقة بفعل نضوح املاء منها ثم 
أقام عليها منشــاة خراسانية لم 
تتحملها الطبقات الرملية الهشة 

ما أدى إلى انهيارها”.
وفي الصور ادناه احدى الدراســات 
العلميــة التــي تثبــت خطــورة 
التي  للمنطقة  اجليلوجي  التكوين 

تتواجد فيها القطارة.

*دراسات مهملّة
“أين كان  بالقول،  املراقبون  وتساءل 
املعنيون من هــذا املوقع قبل وقوع 
الكارثــة؟ ألَــم يقرأوا مــا جاء في 
الدراسات؟ أما ســِمعوا تشققات 
أن  أم  باملــكان؟  الصخــور احمليطة 
األمــوال التي تُســتحصل، تعمي 

العيون وتسدُّ املسامع؟”.

وأضافوا، “ما زال الفســاد مستمراً 
مختلف  فــي  العراقيــني  بقتــل 
األماكن، حتى في تلك “املقّدســة” 
ســتصبح  “وكالعادة،  وتابعــوا،   ،
القصــة “ترنــد” ثم تتحــول إلى 
ذكريــات، متجاهلــني األرواح التي 
أُزهقت، كما حصل في مستشفى 
احلسني التعليمي، وقبلها اخلطيب، 
حني احتــرق العراقيــون وأصبحوا 

رمادا!”.
في ســتينيات القرن املاضي عرفت 
منطقة عــني التمر، بعــد العثور 
الذي  )أحمد بن هاشــم(  على قبر 
يعود بنســبه إلى اإلمــام علي )ع( 
ومت أيضاً التأكيــد بأن القطارة هي 
أحد كرامات اإلمام علي )ع( وأطلق 

عليه: “قطارة علي”.
وحظيت )القّطارة( كما يســميها 
أهالي كربــاء، باهتمــام بالغ من 
قبل الزائرين، حيث تستقبل سنوياً 

مئات االالف من الزائرين، الرتباطها 
بـ”معجزة دينية” بحسب الروايات.

*املوقع اجلغرافي
بني صخور كبيرة، كأنها سلســلة 
جبلية وعند التقــاء طريق تلني أو 
صخرتني ثم قبة خضراء تعلو بناء 
مربع الشــكل هو مــكان )قطارة( 
لكل  الذي أصبح مزاراً  اإلمام علي، 

من يريد أن يزور املنطقة.
املكان عبارة عن حفــرة صغيرة، ال 
تزيد مساحتها عن متر مربع ويقطر 
املاء من هذه الصخرة. ويقصد هذه 
ويقع  بها،  للتبرك  الزائرون  القطارة 
في وســط الصحراء غــرب كرباء 
بالقرب من بحيرة الرزازة، في شــق 
صخري عميــق ينزل إليه بأكثر من 
ســبعني درجة، وال يزال املاء يتدفق 
داخل وحول القطارة، ويشــرب منه 

الزائرون ويتبرك به الناس.

بغداد ـ رحيم الشمري:
والعرب  العراقيون  الصحفيون  دعا 
خــال وقفة تضامــن امام مكتب 
قناة اجلزيرة في بغداد ، الى تكثيف 
جهود دوليــة للمناصرة والضغط 
ومحاســبة القتلة وانهاء االفات 
من العقاب ، مع مرور ١٠٠ يوم على 
حادثة اغتيــال الصحفية العربية 
الفلسطينية شــيرين ابو عاقلة ، 
برصاص قوات االحتال االسرائيلي 

في غزة .
العراقيون  الصحفيــون  وطالــب 
دولية  بالوقفــة مبحاكمة  والعرب 
وموقف تضامــن عاملي ، وان ذكرى 
مرور ١٠٠ يوم علــى حادثة اغتيال 
الشهيدة شيرين ابو عاقلة على يد 
، دون اي  قوات االحتال االسرائيلي 
حترك من اجملتمع الدولي يدين كيان 
مســخ غاصب معتدي ، مبشاركة 
رئيــس احتــاد الصحفيــني العرب 

ونقيــب الصحفيــني العراقيــني 
مؤيد الامي وعــدد من االعاميني 
واالكادمييني والناشطني واملنظمات 

املدنية ووسائل اعام .
وشدد مدير مكتب قناة اجلزيرة في 
بغداد الصحفي وليــد ابراهيم ان 
الوقفة تعبر وجتــدد ادانة جماعية  
واســتنكارهم استمرار   ، للجرمية 
مسلسل االفات من العقاب الفراد 
جيش االحتال االسرائيلي ، وتكرار 

ممارســتهم اليوميــة لعمليــات 
قتــل وتنكيل بحق ابناء شــعبنا 
الفلســطيني ، وان فريــق احملامني 
شــكوى  رفع  والعراقيني  العــرب 
دعوى جزائيــة في احملكمة الدولية 
الغاصب  الكيــان الصهيوني  ضد 
االســرائيلي  االحتــال  وجيــش 
باملتابعة حتــى اصدار  ومســتمر 
احلكــم القضائي بادانــة اجملرمني 

القتلة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيـــذاً لتوجيهات وزير الصناعة 
واملعادن منهـل عزيـز اخلبـاز ، عقـد 
وكيــل الوزارة لشــؤون التخطيط 
املَهندس يوسـف محمـد جاسـم 
العامني  املُــدراء  اِجتماعــاً حضره 
واإلســتثمارات  الفنيــة  لدوائــر 
والرقابة  واإلقتصاديــة  والقانونية 
الوزارة  والتدقيق في مقر  الداخلية 
وُمدير عام الشركة العامة للحديد 
والصلب وعدد من املســؤولني في 

الوزارة والشــركة املذكــورة وذلك 
مشروع  إكمال  إجراءات  ملُناقشــة 
احلديد  وتشــغيل مصانــع  تأهيل 
بالتعــاون مع شــركة  والصلــب 
املُنفذة  التركيــة  هولدنــك  يوبي 

للمشـروع . 
وأستمـــع الوكيل ِخال االِجتماع 
إلى املشــاكل الفنية واملالية التي 
حتول دون إكمال مشــروع التأهيل ، 
ُمبيناً بانه ســيتم إتخاذ اإلجراءات 
املالية  املُستحقات  إلطاق  الازمة 

التي تُســاهم في تنفيذ املشروع ، 
للحديد  العامة  الشــركة  ُموجهاً 
والصلب بضرورة تقدمي تقرير نهائي 
األســبوع  ِخال  العمل  لبرنامــج 

املُقبل .
كما أكد الوكيل على ضرورة املُضّي 
واإلسراع في إجناز املشروع وتشغيل 
مصانع الشــركة والبــدء باإلنتاج 
وُمحافظة  العــراق  حاجة  لســد 
البصــرة مــن ُمنتجات الشــركة 
واإلسهام في تعظيم موارد الدولة 

كونه من املشــاريع اإلستراتيجية 
املُهمة وبحسب توجيهات احلكومة 

املركزية والوزارة ؟
االِجتماعات  الوكيل مبُواصلة  وأوعز 
ِخال الفترة املُقبلة بني الشــركة 
والــوزارة مــن أجل حســم كافة 
املُتطلبــات املُتعلقة لغرض إكمال 
إلى أن الوزارة  املشــروع ، ُمشــيراً 
وإعادة إحياء  تأهيل  ُمســتمرة في 
املصانع املُتوقفة على وفق اخلُطط 

التي وضعتهـا . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عاء  الدكتور  التجــارة  وزيــر  بحث 
احمد اجلبــوري، مع إدارة الشــركة 
العامة لتجــارة احلبوب وضع خطة 
الســتيراد احلنطة ضمن بنود قانون 
األمــن الغذائــي وآليــات مواجهة 

مخاطر ازمة احلبوب.
وذكرت الوزارة في بيان رســمي لها 
ان”الوزير اجلبوري زار الشركة العامة 
لتجــارة احلبــوب وتــرأس اجتماعا 
التنفيذيــة  اإلدارة  مــع  موســعا 
في  االســتيراد  قســم  ومــاكات 
احلبوب  لتجــارة  العامة  الشــركة 
ملناقشة وضع اآلليات لضمان دميومة 
استمرار اســتيرادات احلنطة لدعم 

واخلطة  التموينية  البطاقة  مفردات 
املناشئ  االســتيرادية للحنطة من 
العقود  االجنبيــة ووفق تعليمــات 

احلكومية وقرارات مجلس الوزراء”.
واضافت، انــه”مت بحث ايضا عدد من 
القضايا وامللفات ذات الصلة بعملية 
التعاقد و االســتيراد وسبل العمل 
على توفير ظروف افضل لاسراع في 
تنفيذ واجناز االجندات املســتقبلية 
فيما يخص كميات احلنطة املطلوب 

استيرادها لتعزيز االمن الغذائي “.
واشــار الوزير خال االجتمــاع الى، 
ان”الوزارة اتخذت اإلجراءات املناسبة 
لضمان تنفيــذ قانون الدعم ولديها 
رؤية وخطة تستوعب كل املشتريات 

ومن جميع املناشىء”.
واضحة  خطــط  “نحتاج  واضــاف: 
واخرى بديلة ملواجهــة االزمة وجتاوز 
مخاطرها وان يكــون لدينا قوة في 
املطاولــة والتحمــل ونحتــاج الى 
جهد كبير من قســمي االســتيراد 
النوعية خال املرحلة  و الســيطرة 
املقبلــة، كمــا نحتاج إلــى خطه 
مليون  اســتيراد  تؤمن  اســتيرادية 
وثاثمائــة الــف طن مــن احلنطة 
ايصالها  تتضمن  توقيتات  حســب 
الى اخملازن وســايلوهات الشــركة”، 
قاعدة  وجــود  بـ”ضــرورة  مطالبــا 
التي  بيانات متكاملة عن الشركات 
ميكن ان تؤمــن وصول احلنطة للبلد 

تتوفر  التي  الشــركات  واســتبعاد 
عنها ماحظات ومخالفات جرت في 

وقت سابق”.
املوســم  الــى  اجلبــوري  وتطــرق 
التســويقي لهذا العام والنجاحات 
املتحققــة وايجــاد حلــول لتوفير 
احلنطة العلفيــة وتلبية احتياجات 

السوق منها.
جتارة  عام شركة  مدير  واســتعرض 
احلبــوب محمــد حنــون، االجنازات 
املتحققة خال الفترة املاضية والتي 
احلبوب  جتارة  وقدم خالها مجاهدي 
اســتام  اجل  والعطــاء من  اجلهد 
واملســوقة  املنتجة  الكميات  كافة 

من الفاحني.

حصيلة االنهيار الترابي لقطارة االمام
علي بلغت 7 وفيات و6 مصابين”

نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي المالصق للمزار

اعلنت السلطات 
المحلية في كربالء 
إغالق مزار “قطارة 

اإلمام علي” على 
خلفية حادثة االنهيار 
التي أدت إلى مصرع 

وإصابة عدد من 
المواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحـث املدير العام لدائرة العمل والتدريب املهني 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية رائد جبار 
باهض مــع املديــر القطري للوكالــة األملانية 
للتعاون الدولي )GIZ( في العراق مشــروع دمج 
العائدين طوعاً مــن خال البرامج التي اعدتها 
الدائرة والتــي من املؤمل تنفيذها مســتقباً 
. وأكد باهض ضرورة دعــم العائدين طوعاً من 
أملانيا وأوروبــا وغيرها من البلــدان وزجهم في 
دورات التدريب املهني مبــا يتواءم مع متطلبات 
ســوق العمل وخلق عناصر فاعلة ومنتجة في 
اجملتمع من شــأنها ان تســهم في بناء الواقع 
االقتصــادي العراقي. كما تناول االجتماع بحث 
موضوع الورش االكثر رواجاً في بغداد واحملافظات 
حسب ما يتطلبه سوق العمل وكيفية اعادتها 
املنظمة لتكــون فاعلة  وتأهيلها مــن قبــل 
ومســهمة في دميومة واســتمرار النشاطات 

اخلاصة بالتدريب املهني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التعليم العالــي والبحث العلمي 
الدكتــور نبيل كاظــم عبــد الصاحب مع 
القنصل الفرنســي العام فــي املوصل جان 
كرستوف أوجيه والوفد املرافق له تطوير افاق 
التعــاون العلمي بني البلديــن .  وأوضح وزير 
التعليم خال اللقــاء بحضور مدير عام دائرة 
البعثــات والعاقات الثقافيــة الدكتور حازم 
باقر طاهر أن املؤسســات األكادميية العراقية 
تربطها عاقات تعاون مع اجلامعات الفرنسية 
على وفق االتفاقية املوقعــة بني البلدين وما 
تتضمنــه من برامج علميــة ضمن مجاالت 
التعليــم العالي والبحــث العلمي. واضاف 
الوزير أن جامعات املوصل والتقنية الشمالية 
ونينوى وتلعفر واحلمدانية في محافظة نينوى 
منفتحــة على التعــاون املشــترك والتبادل 
األكادميية  واملؤسسات  اجلامعات  مع  الثقافي 
الفرنســية في مختلف التخصصات مشيرا 
الى اســتعداد اجلامعــات العراقية الى تبادل 
واستقبال  الزائرين  واألساتذة  الدراسية  املنح 
الطلبة في الدراسات ذات االهتمام املشترك. 
وتابع وزيــر التعليم أن اولويــات التعاون بني 
اجلانبني تقتضي التركيز باجتاه تأهيل اخملتبرات 
واملعامل والــورش العلمية في اجلامعات التي 
تعرضت للتخريب والضرر من عصابات داعش 
االرهابية وتنمية مسارات التنسيق املستدام 

بشأن مراكز الرعاية الصحية والطبية.

 البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــركة املوانئ التابعــة لوزارة النقل، 
لألرصفة اخلمســة  الكونكريتي  اجلدار  إنهاء 

في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وقــال  مدير عاقــات )دايو الكوريــة( وإعام 
الشــركة موانئ أمنار الصافي إنَّ “الشــركة 
اجلــدار  أنهــت  املينــاء  بتنفيــذ  املكلفــة 

الكونكريتي البحري لألرصفة اخلمسة”.
وقال إن الشــركة أخذت على عاتقها إكمال 
امليناء في الوقت احملدد بنهاية العام 2024 ، أي 
قبل املوعد احملدد فــي عام 2025 ، على الرغم 
من وجود الكثيرمــن اإلرادات التي تريد عرقلة 

املشروع والتأخر بتنفيذه.
ولفت الصافي إلــى إمتــام 14 كيلومتراً من 
الطــرق الرابطة بني أرصفة املينــاء والطريق 
الرابــط للخــط الدولــي املمتــد بنحو 63 

كيلومتراً عبر النفق املغمور.
وأوضح أنَّ النفق املغمور ميتد بطول 2400 متر 
حتت قناة خور الزبير، وهو أول نفق حتت املاء في 
العراق، هدفه اختصار الوقت واجلهد وتسهيل 
حركة البضائع من امليناء إلى الطريق الرابط، 
كما ســيتم إنشــاء القناة اجلافة للسكك 
احلديــد والشــاحنات، التــي تخصص لنقل 

البضائع من اجلنوب إلى الشمال.
وأعلن وزير النقل ناصر حسني بندر مؤخراً إجناز 
الشــركة الكورية حوض النفق، كما وصلت 
نســبة أعمال الطرق الداخلية إلى 90 باملئة، 
أما السداد الصخرية فتجاوزت نسبة التنفيذ 
98 باملئــة، كمــا يجري العمل على ســاحة 

احلاويات في امليناء بوتائر مرتفعة.

العمل ووكالة )GIZ( االلمانية 
تبحثان زج العائدين بدورات 

التدريب المهني

العراق وفرنسا يبحثان 
تطوير التعاون العلمي 

واالكاديمي 

إنهاء الجدار الكونكريتي 
لألرصفة الخمسة في 

صحفيون يطالبون بموقف دولي بذكرى ١٠٠ يوم الستشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلةمشروع ميناء الفاو الكبير

بالتعاون مع شركة يوبي هولدنك التركية الُمنفذة للمشـروع

وكيل وزارة الصناعة يناقش إجراءات تأهيل وتشغيل مصانع الحديد والصلب 

وزير التجارة يناقش خطة استيراد الحنطة ومواجهة مخاطر ازمة الحبوب مع الشركة المعنية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد تلميحات روســية بأن التحقيقات التي 
جتريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 
ثالثة  مواقع في إيران قــد تلغى إذا ما أعيد 

إحياء االتفاق النووي، جاء الرد من الوكالة.
فقد أكــد املدير العام رافاييل غروســي بأن 
التحقيقات مســتمرة، معتبراً أن هذا امللف 

منفصل عن مفاوضات فيينا.
كما أوضح أن األمر يتعلق مبدى جتاوب طهران 
حول تلــك القضية، التي أكدت الوكالة في 
تقارير عدة سابقاً أن السلطات اإليرانية لم 

تقدم أجوبة واضحة وشافية.
وشــدد علــى أن الوكالة لن تســقط تلك 
التحقيقات إطالقا إال وفقاً لظروف مناسبة، 
أال وهي تلقي أجوبة واضحة من السلطات 
اإليرانية حول تلك املواقع الثالثة املشبوهة، 
التي عثر فيها في الســابق على بقايا مواد 

نووية.
إلى ذلك، أردف في مقابلة مع شــبكة “سي 
أن أن”، أمس االول االثنني، أن مفتاح هذا امللف 

بني أيدي إيران ومدى تعاونها مع الوكالة.
تأتي تلك التصريحات فيما دخلت املفاوضات 
النوويــة مرحلــة حاســمة بانتظــار الرد 
األميركي علــى “الرد اإليرانــي” حول النص 
األوروبي األخير بشــأن إحياء االتفاق النووي 
بعد أشــهر من املفاوضــات املاراثونية في 

فيينا.
فيما يرتقب عقد اجتمــاع حول امللف “هذا 
األسبوع”، بحســب ما أعلن جوزيف بوريل، 
كبير املســؤولني عن السياسة اخلارجية في 
االحتاد األوروبي، خالل مؤمتر صحافي أمس في 

سانتاندر اإلسبانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين جملموعة 
زائرة من األكادمييني األميركيني، الثالثاء، إن 
اجلزيرة ردعت اجليش الصيني قبل 6 عقود 
تايوانيتني،  عندما قصفت قواتها جزيرتني 
وإن العزم على الدفاع عن الوطن مستمر 

حتى اليوم.
وتصاعــد التوتر بني تايــوان والصني خالل 
الشــهر املاضي في أعقاب زيارة رئيســة 
النواب األميركي نانسي بيلوسي  مجلس 

لتايبه.
وأجرت الصني منــاورات حربية بالقرب من 
تايوان للتعبير عن غضبها مما اعتبرته زيادة 
الدعم األميركي للجزيــرة، التي تعتبرها 

بكني من األراضي الصينية ذات السيادة.
وأثنــاء لقائهــا بوفــد من معهــد هوفر 
بجامعة ســتانفورد في مكتبها، أشارت 
إلى هجمات شــنتها الصني على  تساي 
مدى شــهر على جزيرتي كينمن وماتسو 
اخلاضعتني لسيطرة تايوان قبالة الساحل 

الصيني والتي بدأت في أغسطس 1958.
وقالــت: “قبل 64 عاما خــالل معركة 23 
أغســطس، عمل جنودنــا ومدنيونا معا 
وحمــوا تايوان حتــى تكون لدينــا تايوان 

الدميقراطية اليوم”.
وأضافت: “املعركــة حلماية وطننا أظهرت 
للعالــم أنــه ال يوجد تهديد مــن أي نوع 
ميكن أن يهز عزم الشــعب التايواني على 
الدفاع عن أمتــه، ال في املاضي وال اآلن وال 

في املستقبل”.
ومضت تقول: “ســنظهر أيضا للعالم أن 
شعب تايوان لديه العزم والثقة في الوقت 
نفســه حلماية الســالم واألمــن واحلرية 

واالزدهار ألنفسنا”.
وفي عــام 1958، قاومت تايــوان الهجوم 
بدعم من الواليات املتحدة، التي أرســلت 
عتادا عســكريا مثل صواريخ سايدويندر 
املتقدمة املضــادة للطائــرات، مما أعطى 

تايوان ميزة تكنولوجية.

غروسي: الوكالة الذرية 
لن تتخلى إليران عن ملف 

التحقيقات

رئيسة تايوان تذكر 
الصين بـ”أحداث 1958”

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
تــروج تركيا لنجاحهــا األخير في 
التوسط في صفقة لتحرير احلبوب 
احملاصــرة فــي املوانــئ األوكرانية 
احلفاظ  على  وجيه حلملها  كسبب 
على عالقات وثيقة مع روسيا، وهو 
ما يعتبره خبراء “استثمار” يقوم به 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
لألزمة القائمة بســبب احلرب على 

أوكرانيا.
Voice Of Amer�  ويقول تقرير ملوقع
ica إن هذه العالقــات تتعمق أكثر 
مع دعوة الرئيس الروســي فالدميير 
رجب طيب  التركــي  الزعيم  بوتني 
للتحالف  اجتمــاع  حلضور  أردوغان 
األمني الروســي الصيني الشــهر 

املقبل.
أوكرانيا  أخريان  وغادرت ســفينتان 
إلــى اليونــان ومصر  امــس االول 
االثنني وحتمــالن 30 ألف طن متري 

من احلبوب.
ومنذ االتفاق الذي أبرمت فيه تركيا 
بوســاطة األمم املتحدة مع روســيا 
وأوكرانيا في يوليــو مت تصدير أكثر 
مــن 600 ألف طن متري من احلبوب 

من املوانئ األوكرانية.
وزار األمــني العــام لــألمم املتحدة 

أنطونيو غوتيريش، السبت املاضي، 
مركز التنســيق الذي أنشــئ في 

اسطنبول برفقة أردوغان.
وفي حديثه في مؤمتر صحفي، أكد 
غوتيريــش مجــددا أهمية صفقة 

احلبوب.
وقال “احلصول على املزيد من األغذية 
واألســمدة من أوكرانيا وروسيا أمر 
بالغ األهمية لزيادة تهدئة أســواق 
األسعار  األساسية وخفض  السلع 

للمستهلكني”.
وقال غوتيريش إن أنقرة لعبت “دورا 
محوريــا” في تأمني اتفــاق تصدير 

احلبوب.
التي تغادر  أعداد السفن  تزايد  ومع 
املوانــئ األوكرانيــة، تصــور أنقرة 
االتفاق على أنه تبرير لسياســتها 
املتمثلة في احلفــاظ على عالقات 

وثيقة مع موسكو.
إلهان  السياســية  احملللة  وقالــت 
أوزغل من بوابة دوفار اإلخبارية “لقد 
انتزع أردوغان دورا دبلوماسيا، وأظهر 
للغرب أن تركيا ميكن أن تكون العبا 
مفيدا في هذه املنطقة، مما يخفف 
من اآلثار السلبية ألزمة الغذاء على 

مستوى العالم”.
وأضافــت “لذلك، فهــو يلعب هذه 

الورقة محليــا ودوليا كما فعل من 
قبل في كثير من احلاالت”.

أردوغان  التقى  املاضي،  الشهر  وفي 
مع بوتــني مرتني، علــى الرغم من 
جهود احللفاء الغربيني لنبذ الزعيم 

الروسي.
وفي خطوة يقول محللون إنها من 
املرجــح أن تزرع مزيــدا من اخلالف 
مع شــركاء تركيا في حلف شمال 
أردوغان حلضور  األطلسي دعا بوتني 
اجتماع سبتمبر ملنظمة شنغهاي 
للتعاون وهي منظمة أمنية صينية 

أوراسية.
وقــال غالب داالي، اخلبير الروســي 
ومقره  التركي في تشــاتام هاوس 
لنــدن، إن دعوة بوتــني واجتماعاته 
املنتظمــة مــع أردوغان جــزء من 

استراتيجية روسية أوسع.
ويضيــف “بوتني يقــول للمجتمع 
الدولــي إنــه ليــس معــزوال كما 
يريد الغرب أو يصــوره”، لذلك، فإن 
رمزية هذه االجتماعات مبا في ذلك 
احتمال انضمام أردوغان إلى اجتماع 
)منظمــة( شــنغهاي للتعاون في 
أوزبكستان أكثر أهمية من اجلوهر”.

ويقــول أردوغــان إن احلفــاظ على 
عالقات وثيقة مع بوتني وفي الوقت 

نفســه إقامة عالقات وثيقة مماثلة 
فولودميير  األوكرانــي  الرئيــس  مع 
زيلينســكي - الــذي أجــرى معه 
محادثــات األســبوع املاضــي في 
أوكرانيــا - يضعه فــي وضع فريد 

إلنهاء الصراع.
وقالت احملللة أوزغيل إن التوسط في 
اتفاق احلبوب يؤكد أن أردوغان ميكن 
أن يلعب مثل هذا الدور، ولكن فقط 
عندمــا يكون اجلانبان مســتعدين 

للحوار.
وقالــت “إذا قرر بوتــني إنهاء احلرب، 
ال أعــرف مــا إذا كان األوكرانيــون 
سيتنازلون عن حقيقة وجود اجليش 
الروســي في أراضيهــم”، مضيفة 
“”عنــد هــذه النقطة، قــد يلعب 
أردوغان دورا، إنه مرشــح جيد جلمع 

هذه األطراف معا”.
املوجهــة  االنتقــادات  وصمتــت 
ألردوغان بســبب عالقاته مع بوتني 
مــن حلفائــه الغربيــني، ويقــول 
محللون إن الصمت سيعتمد على 
األرجــح على مــا إذا كانت عالقات 
أردوغان الوثيقــة مع بوتني ميكن أن 
تســتمر في حتقيق نتائج ملموسة 
على األقل في التخفيف من أســوأ 

آثار احلرب األوكرانية.

بوتين يتقرب من أردوغان”.. واألخير »يستثمر األزمة«

متابعة ـ الصباح الجديد:
لم تتضــح بعد تفاصيــل جدول 
أعمال قمة العلمني رســميا، التي 
يحضرها زعمــاء دول مصر واألردن 
والبحريــن واإلمــارات والعراق في 
منطقة العلمني مبحافظة مطروح 
في مصر، لكن البيانات الرســمية 
األولية للعراق ومصر أشــارت إلى 
أن القمة ســتناقش مواضيع مثل 
الفلســطينية،  القضية  مثــل   “
واألوضاع في اليمــن وليبيا، فضال 
عن مناقشة تبعات احلرب الروسية 
األوكرانيــة على املنطقــة”، وفقا 
لبيــان مصري و “األمــن االقليمي، 
والتعــاون املشــترك، والتكامــل 

الصناعي”، وفقا لبيان عراقي.
والبحرين  واألردن  اإلمارات  واكتفت 
بإعالن وصــول زعمائها إلى القمة 
من دون عرض للملفات التي سيتم 

مناقشتها.
وهذه هي الزيارة الرســمية األولى 
حملمد بن زايد إلى مصر بعد تنصيبه 

رئيسا لدولة اإلمارات في مايو.
وحتدث خبراء عن أن التحديات التي 
األمن  وخاصــة  املنطقة،  تواجــه 
الغذائــي، قد تكون فــي مقدمة 

امللفات التي نوقشت في القمة.
أن  فرانــس برس  وتوقعــت وكالة 
يكون األمن الغذائي واملائي من بني 

امللفات التي ستناقشها القمة.
وقال رئيس اجلمعية األردنية للعلوم 
السياســية، خالد شــنيكات، إن 
“التحديات التي تواجه دول املنطقة 
هي حتديات مشــتركة ســواء ما 
يتعلــق باألمن أو أجنــدة األردن مبا 
الفلســطينية،  القضية  يخــص 
وبالتالي فإن التعاون املشــترك بني 
الدول يشكل مدخال حلل ومواجهة 
هــذه التحديــات التي هــي قوية 
وخطيرة وال تستطيع دولة مبفردها 

حلها”.
املتوقع  “من  أن  وأضاف شــنيكات 
أن يطــرح األردن موضــوع األمــن 
والقضيــة الفلســطينية ورمبــا 
البينية  العالقات  وتعزيــز  التجارة 
بني الدول ومســألة األمن الغذائي 
التــي ازدادت أهميتهــا بعد الغزو 

الروسي ألوكرانيا”.
“التحديات  إن  ويقــول شــنيكات 
تتعاظــم وهــي تتعلــق باألمــن 
أخرى  ودول  الــدول”  لهذه  القومي 

مثل ليبيا واليمن.
ويربط شــنيكات القمــة احلالية 
بالقمة الثالثية التي جمعت األردن 
ومصــر والعــراق، حيــث يقول إن 
املشــاريع الضخمة التي نوقشت 

في تلك القمة، مثل أنبوب النفط 
العراقي إلى مصر عبر األردن كلها 

حتتاج مزيدا من التنسيق.
ويقول النائب الســابق في البرملان 
إن  الدعجة،  ودعــان  هايل  األردني، 
“ما كان يصــرح به امللك عبد اهلل 
الثاني مؤخرا حول ما ستشــهده 
الســاحة العربيــة مــن لقاءات 
عقدت وستعقد بني زعامات عربية 
تعكس وجود تطورات وحتوالت في 
االعتماد  العربي أساسها  املشهد 
على الذات في مواجهة التحديات 
واخملاطر االقليمية التي تهددها من 
خالل ايجاد احللول الذاتية، بدال من 

االعتماد على اآلخرين”.
والتقى زعماء العراق ومصر واألردن 
عدة مرات خالل األعــوام املاضية، 
وعقد أول لقــاء ثالثي بني الزعماء 

عام 2019.
وأضاف الدعجة إنه يتوقع أن تكون 
ملفــات األمن الغذائــي والطاقة 
والتضخــم، إضافــة إلــى ملف 
القضيــة الفلســطينية حاضرة 

على جدول أعمــال القمة “كذلك 
يتوقع أن يطرح األردن ملف الالجئني 
الســوريني الــذي شــكل ضغطا 
كبيــرا علــى موارده الشــحيحة 
أصال وقطاعاته اخلدمية والصحية 
والتعليمية والطاقة واملياه والبنى 
التحتية وما يتبــع ذلك من ملف 
مالية باهظة في بلد يعاني أوضاعا 
ماليــة واقتصاديــة واجتماعيــة 

صعبة جدا”، وفقا للنائب السابق.
وقــال إن القمــة اخلماســية قد 
تدفع إلى تهيئة الظروف املناسبة 
أمــام الــدول العربية مــن خالل 
“التفكير بإيجــاد حالة من التوازن 
مع القــوى اإلقليمية في املنطقة، 
وأن  وإســرائيل،  وإيــران  كتركيــا 
تعطي لنفســها هامــش حركة 
عالقاتها  في  أوسع  وحرية  ومناورة 
مع األطــراف الدولية عبــر التنوع 
ومصادر  وعالقاتها  حتالفاتهــا  في 
أجواء  تســتثمر  وأن  تســليحها، 
املنافســة العامليــة بــني كل من 
على  والصــني  وروســيا  أميــركا 

والتي قد تكون  العامليــة  الزعامة 
الروســية  احلرب  نتائج  أهــم  من 
بالــدول  يدفــع  األوكرانيــة، مبــا 
العربية إلى التفكير  بإعادة ترتيب 

حساباتها وأولوياتها”.
وقال بيان للحكومــة العراقية إن 
القمــة ســتناقش مجموعة من 
التي تهــم املنطقة  املوضوعــات 
منها والتعاون املشترك، والتكامل 
الطاقــة،  وملفــات  الصناعــي 

واالستثمار، والتغيرات املناخية.
ويقول احمللل السياســي العراقي، 
هي  القمــة  إن  نعنــاع،  محمــد 
اســتمرار لالجتماعات الســابقة 
التي تأسست من نهاية عام 2019.

ويضيف نعنــاع أن هذا هو “اللقاء 
الســادس، وهي لقاءات تأسيسية 

لم ينتج عنها إعالن كامل بعد”.
ويضيــف أن “التأســيس كان عبر 
أن  واألردن، واآلن يبدو  والعراق  مصر 
إلى  انضمتا  قد  والبحرين  اإلمارات 

اجملموعة”.
ويعتقــد نعنــاع أن العــراق يركز 

ملف  أولهما  رئيسني،  ملفني  على 
حيث  اإلرهابية  واجلماعات  اإلرهاب 
أن “هــذه الدول كانت تنطلق منها 
إما مجاميع من إرهابيني أو انطلق 
متويــل لهم من تلك الــدول”، كما 
يقــول مضيفا أن “العــراق يحقق 
تقدمــا كبيــرا جدا مــع جهازي 
اخملابرات في مصر واألردن واستطاع 
أن يقتــل الكثيــر مــن اإلرهابيني 

بالتعاون مع هذين اجلهازين”.
بالنســبة  الثانية  املســألة  أمــا 
للعــراق، وفقا لنعنــاع، هو حتقيق 
توازن مع النفــوذ اإليراني والتركي 
في العــراق، وهذا “مهــم أن ميأله 
العرب باعتبــار أن لديهم مناوئات 

مع النفوذين التركي واإليراني”.
ويقــول نعناع إن من املهم أن يوازن 
العراق بــني هذه التأثيــرات وأن ال 

“يستبدل نفوذا بنفوذ آخر”.
واصطحــب الرئيــس املصري قادة 
الــدول الزائرين الفتتاح مشــاريع 
اقتصادية في منطقة العلمني، من 

بينها افتتاح فندق استثماري.

وقال عضو اجمللس املصري للشؤون 
اخلارجيــة، أمين ســالمة، إن القمة 
تهدف إلى “حتقيق األمن االقتصادي 
املنطقة  ودول  لشعوب  واإلنساني، 
العربيــة ســواء كان كل الــدول 
العربيــة أو الــدول اخلمــس التي 
تشــارك في قمة العلمني، وتأمني 
العربي  دعائم وركائز وأسس األمن 

املشترك”.
كما قال ســالمة إن هنــاك “آلية 
الصناعيــة  اجلديــدة  الشــراكة 
التكامليــة للتنميــة االقتصادية 
املستدامة التي تشترك فيها الدول 
اخلمســة هي الدليل الدامغ على 
اآلليات الفاعلة”، وليس “الشعارات 
“إحدى  وهي  وغيرهــا،  واملطالبات” 
آليات تأمــني األمن القومي العربي 

في نهاية املطاف”.
وقال إن القمة “ترسخ ركائز األمن 
القومي العربي” بشــكل حقيقي، 
الُقطريــة  “التحديــات  وتواجــه 
والدولية” الراهنة وتشــكيل نسق 
عربي متوافق جتاه القضايا العاملية 
املرتبطــة باألمــن اإلقليمــي في 
القمة العربية التي ستستضيفها 
اجلزائر”، كما “ستوحد الدول اخلمس 
مواقفها ورؤاها بشأن جدول أعمال 

القمة”.
احلــرب  تداعيــات  أن  وأضــاف 
األوكرانيــة، خاصــة مبــا يخــص 
الطاقــة والغذاء، هــي أحد احملاور 
“لتخفيف  القادة  سيتناولها  التي 
اآلثار الســلبية الكارثية لتداعيات 
احلرب األوكرانيــة”، كما قال إن من 
“املؤكــد أن يبدي القــادة تأييدهم 
األزمة  للعراق في مواجهة  املطلق 
إن اجملتمعني  السياســية”، وقــال 
لنبذ  العراقية  األطياف  “سيدعون 

الفتنة وااللتزام باحلوار”.
وقــال إن القادة ســيؤيدون اجلهود 
في  النار  إطــالق  لوقــف  املصرية 
غزة، وأيضا تأييد مصر والســودان 
بخصــوص النــزاع بشــأن ســد 

النهضة.
مع هذا قال ســالمة إنه ال يرى أن 
“البيانات ســتقدم أي ثمار بشــأن 
ســد النهضة، ولكن يجب تطوير 
آليات مشــتركة حلث أثيوبيا على 
االهتمــام وإبداء حســن النية في 
املطالب املشروعة ملصر والسودان”.
وفي مارس املاضي، عقد السيسي 
لقاء ثالثيا جمعــه مبحمد بن زايد 
ولي عهد أبو ظبــي، آنذاك، ورئيس 
السابق، نفتالي  الوزراء اإلسرائيلي 
بينيت، في منتجع شــرم الشيخ، 

تناول تداعيات احلرب في أوكرانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استمر االنقسام بني أعضاء مجلس 
االثنني،  االول  امــس  الدولــي،  األمن 
بشأن متديد اإلعفاء من حظر السفر 
الذي كان بعض من مسؤولي حركة 
منه،  يســتفيدون  األفغانية  طالبان 
بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومبوجب قرار أصدره مجلس األمن في 
2011، يخضــع 135 من قادة طالبان 
أموالهم  جتميــد  تتضمن  لعقوبات 

ومنعهم من السفر.
لكن األمم املتحدة منحت 13 من هؤالء 
القياديــني إعفاء من حظر الســفر، 

يجدد بانتظام، وذلك للســماح لهم 
بلقاء مســؤولني من دول أخرى خارج 

أفغانستان.
مساء  اإلعفاء  هذا  صالحية  وانتهت 
اجلمعة ولم يجــدد تلقائيا كما كان 
يحصل سابقا، وذلك بعد أن اعترضت 

إيرلندا على جتديده ملدة شهر.
وفي الواقع فإن قائمة القادة املعفيني 
من حظر الســفر كانــت تضم 15 
اســما لكن جلنة العقوبات املكلفة 
واملكّونة مــن أعضاء  بأفغانســتان 
الـ15 قلصتها  مجلس األمن الدولي 
في يونيو إلى 13 اســما بعد أن قررت 

معاقبة وزيرين مسؤولني عن القطاع 
التربوي بســبب تدهور أوضاع حقوق 
النساء والفتيات في أفغانستان منذ 
تســلمت احلركة املتشددة السلطة 

في هذا البلد.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن دوال 
غربية عدة ترغب فــي تقليص أكبر 
لقائمة املعفيني من حظر الســفر، 
ملعاقبة احلركة املتشــددة على عدم 
احترامها التعهــدات التي قطعتها 
قبل عام عندما استعادت السلطة، 
وال ســيما تلــك املتعلقــة بحقوق 

اإلنسان ومكافحة اإلرهاب.

وأعلنــت الواليــات املتحــدة مؤخرا 
أنها شــنت ضربة بطائرة مســيرة 
في كابول أســفرت عن مقتل زعيم 

تنظيم القاعدة، أمين الظواهري.
وقالت الرئاسة الصينية جمللس األمن 
“هذه  إن  املاضــي  األســبوع  الدولي 
تــزال ضرورية”، محذرة  ال  اإلعفاءات 
من أن ربط حقوق اإلنســان بســفر 
مســؤولي طالبان إلى اخلــارج “يأتي 

بنتائج عكسية”. 
وعلى غرار ما حصل األسبوع املاضي، 
رفــض أعضاء فــي مجلــس األمن 
املقترحات  مــن  عددا  اإلثنني  الدولي 

بينها تقليص قائمة  التوفيقية، من 
املعفيــني من حظر الســفر وحتديد 
الــدول التي يســمح للمعفيني من 
حظر الســفر التوجــه إليها وتلك 
املمنــوع عليهم زيارتها، وفقا ملصادر 

دبلوماسية.
ويتعــني على أعضــاء مجلس األمن 
مواصلة مفاوضاتهــم للتوصل إلى 

حل بهذا الشأن.
وفي االنتظــار، لم يعــد بإمكان أي 
من مســؤولي طالبــان املدرجني في 
إلى خارج  الســفر  العقوبات  قائمة 
أفغانســتان، وفي مقدمة هؤالء وزير 

أمير  احلركة،  اخلارجية في حكومــة 
خان متقــي، الذي زار قطر مرات عدة 
في األشــهر األخيرة إلجراء محادثات 

دبلوماسية.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها 
عندما تسلمت الســلطة قبل عام 
بأن تكــون أكثر مرونة فــي احلكم، 
اســتأنفت طالبــان إلى حــد كبير 
تطبيق التفســير الصارم للشريعة 
اإلســالمية كما كانت تفعل عندما 
كانت في السلطة للمرة األولى بني 
قيودا شديدة  وفرضت  و2001،   1996

على حقوق املرأة وحرياتها.

خمس قادة عرب يبحثون ملفات حساسة ابرزها
 االمنين الغذائي واإلقليمي والتكامل االقتصادي 

في قمة العلمين

انقسام مجلس األمن بشأن إعفاء مسؤولين في طالبان من حظر السفر
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متابعة ـ الصباح الجديد:
في تطور الفــت، أطلقت مروحيات 
للدموع  مســيلة  قنابل  روســية 
ورصاصاً على ســكان قــرى بريف 
حلب،  شــرق  )كوباني(  العرب  عني 
اعترضوا طريق دورية مشتركة بني 
روسيا وتركيا رفضاً للوجود التركي 

في املنطقة.
حلقوق  الســوري  “املرصــد  وأفــاد 
اإلنسان”، االثنني، بأن الدورية املؤلفة 
من ثمان عربات عســكرية روسية 
وتركية، ســارت رفقــة مروحيتني 
روسيتني، وانطلقت من قرية غريب 
)15 كيلومتراً شــرق عــني العرب(، 
وجابت عدداً مــن القرى وصوالً إلى 
قرية خانه في ريف تل أبيض الغربي 
شــمال الرقة، ثم عادت بعدها إلى 

نقطة انطالقها في قرية غريب.
وهذه هــي الدورية رقــم 109 منذ 
االتفاق الروسي التركي بشأن وقف 
إطالق النار في شمال شرقي سوريا 
22 تشرين  املوقع في سوتشي في 
األول 2019، وكانــت الدوريــات قد 
توقفت ملدة أسبوعني على التوالي 
بســبب إلغــاء القــوات التركية 

مشاركتها فيها.
كبيراً،  توتراً  العرب  عني  وشــهدت 
قبل أســبوع، بعد أن تعرض مركز 
للشرطة التركية في والية شانلي 
أورفا القريبة من احلدود الســورية 
لقصــف أدى إلى مقتــل جنديني 
تركيــني وإصابــة 3 آخريــن، وردت 
القــوات التركيــة بقصــف على 
نقطة عســكرية للنظام في غرب 
عني العرب، توجد بها أيضاً عناصر 
الدميقراطية”  ســوريا  “قــوات  من 
)قســد( ما أدى إلى مقتل عدد من 
اجلنود السوريني وعدد من مسلحي 

“قسد”.
وتفجــرت موجــة احتجاجات ضد 
تركيا في شمال سوريا مؤخراً، على 
لوزير خارجيتها،  خلفية تصريحات 
مولود جاويش أوغلو، كشــف فيها 
عن لقاء مع نظيره السوري فيصل 
املقداد فــي بلغراد العــام املاضي، 
ودعــا إلــى مصاحلــة أو توافق بني 

املعارضة الســورية ونظام الرئيس 
بشار األســد من أجل إحالل سالم 
بأن روسيا  واعترف  دائم في سوريا، 
تعمل منذ وقــت طويل على حمل 
أنقرة على فتح قنــوات اتصال مع 

النظام.
القوات  ذلــك، قصفت  في غضون 
التركية والفصائل السورية املوالية 
لها، بعشــرات القذائف املدفعية، 
قــرى شــوارغة وقلعة شــوارغة 
بريف  ناحية شــران  ومرعناز فــي 
مدينة عفرين، ضمن مناطق انتشار 
والنظام شمال حلب. كما  “قسد” 

املتمركزة  التركية  القوات  قصفت 
في قاعدة ثلثانة عند أطراف مدينة 
مــارع، شــمال حلــب، باملدفعية 
الثقيلــة األحيــاء الســكنية في 
مدينة تل رفعت التي توجد ضمنها 
قاعدة عســكرية روســية بالريف 
ذاته، ما أســفر عن تضرر عدد من 
للمدنيني،  تعــود ملكيتها  املباني، 
الرعب سيطرت  من  حالة  وســط 

على األهالي.
وأفاد “املرصــد” بأن القوات التركية 
قصفت قرى حربــل وأحرص بريف 
حلــب الشــمالي، باإلضافــة إلى 

شيراوا  بناحية  واملياســة  زرنعيت 
بريف عفرين، شمال غربي حلب.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، 
3 من  امــس االول االثنني، مقتــل 
الشــعب”  حماية  “وحدات  عناصر 
الكرديــة، أكبر مكونات “قســد”، 
قالت إنهم كانوا يستعدون لتنفيذ 
هجوم في منطقة “نبع الســالم” 

شمال شرقي سوريا.
من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعالم 
امس  قامت،  السلطات  بأن  تركية، 
االول االثنــني، بترحيل 30 ســورياً 
إلى مناطق ريف حلــب عبر معبر 

باب الســالمة احلدودي قرب مدينة 
التركية  السلطات  وسلمت  أعزاز. 
إدارة معبر باب السالمة من اجلانب 
الســوري 30 ســورياً مت نقلهم من 
مراكــز االحتجــاز التابعــة إلدارة 
الهجرة فــي واليات عدة خملالفتهم 
الواليــات الصادر لهم  اإلقامة في 
منهــا بطاقــات احلمايــة املؤقتة 
)الكمليك(. وسبق أن تداولت وسائل 
اإلعالم التركية، فــي حزيران، أنباء 
عن توقيــف 200 الجئ، معظمهم 
والية إسطنبول،  السوريني في  من 
وتقوم  ترحيلهم.  إجــراءات  وبدأت 

تركيــا بترحيــل الســوريني إلــى 
قواتها  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق 
والفصائل السورية املوالية لها في 
شمال ســوريا. وقال وزير الداخلية 
التركي ســليمان صويلــو، في أيار 
املاضي، إن تركيا أعدت 13 مشروعاً 
تتضمــن بناء 250 ألــف منزل في 
مناطــق البــاب وجرابلــس ورأس 
العني وتــل أبيض لتوفيــر العودة 
ويشغل  ســوري.  ملليون  الطوعية 
التعامــل مع ملف الســوريني في 
في  السياســية  الســاحة  تركيا 
االنتخابات  موعد  اقتراب  مع  تركيا 
املقررة في  والبرملانيــة  الرئاســية 
18 يونيــو العام املقبل، مع تصاعد 
وجوهم  بإنهاء  والوعــود  الدعوات 
في البالد. وزاد من قلق الســوريني 
الفترة  في  املتتابعــة  التصريحات 
األخيــرة، من جانــب الرئيس رجب 
اخلارجية مولود  ووزير  إردوغان  طيب 
جاويــش أوغلو، عن رفع مســتوى 
من  األســد  نظام  مــع  االتصاالت 
أجل تطبيــع العالقات بني البلدين. 
وفي هــذا اإلطار، دعــا رئيس حزب 
التركي، مصطفى صاري  “التغيير” 
غل، احلكومة، إلى مساومة فنلندا 
والسويد على استقبال 6.5 مليون 
الجئ مــن تركيا )تقول احلكومة إن 
عــدد الالجئني هــو 4.6 مليون من 
 3.7 اجلنســيات، منهم  مختلــف 
مليون سوري حتت احلماية املؤقتة(، 
غالبيتهم من السوريني، في مقابل 
انضمامهما  علــى  تركيا  موافقة 

إلى حلف شمال األطلسي )ناتو(.
وقال صاري غل، في تصريحات، امس 
االول االثنني: “في هذه املرحلة يجب 
أن نضع ورقــة الناتو على الطاولة. 
إذا كانت الســويد وفنلندا ترغبان 
فعليهما  الناتو،  إلى  االنضمام  في 
نقل 6.5 مليون الجئ من تركيا إلى 
بلدانهم على قدم املســاواة. لذلك 
علينا حل هذه املشكلة من منظور 
لترك  إما  الوقــت  إنســاني... حان 
الناتو أو أن يفعــل الناتو ما تقوله 
تركيا، فــإذا لزم األمــر، يجب على 

تركيا مغادرة الناتو”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لــم تتــرك األزمــة االقتصاديــة 
التــي صّنفها  لبنان  فــي  واملالية 
بـ”األشد” منذ عشر  الدولي  البنك 
واقتحمته،  إال  قطاعــاً  ســنوات، 
فتداعيات انهيــار قيمة الليرة في 
مواجهة الــدوالر، والذي يقترب من 
عتبة 35 ألفاً في الســوق السوداء، 

ال تزال مستمرة.
ففي وقت أعلــن القضاة اإلضراب 
املفتــوح احتجاجــاً علــى تــرّدي 
قيمة  وتراجــع  املــادي  وضعهــم 
البــدالت، فضال عن “احلــال املزرية 
التــي وصلت إليهــا مباني قصور 
التيار  وانقطــاع  واحملاكم،  العــدل 

الكهربائي وامليــاه واخلدمات عنها 
بشــكل بات يعيق عمــل القضاء 
الســلك  أن  يبدو  العدالة،  وحتقيق 
يتأّخر  اخلارج لن  الدبلوماســي في 
اإلضراب  إعــالن  ورمبا  باالعتــكاف 
القطاع  أيضاً، شأنه شأن موظفي 
العــام، كرســالة احتجــاج على 
ما وصلــت إليــه أحوالهم نتيجة 

االنهيار املتواصل.
التعميم  وفي الســياق، كان الفتاً 
الــذي وّزعتــه وزارة اخلارجيــة إلى 
والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات 
بتاريــخ 18 آب اجلــاري تطلب فيه 
التوّقــف عن دفــع “درجــات فوق 
واالســتعاضة  للموظفني  القمة” 

عنــه براتب الدرجــة األولى، وذلك 
استكماالً لتدابير التقّشف اخلاصة 

بنفقات كل بعثة على حدة.
فوق  “درجات  مبصطلــح  واملقصود 
القمة”، الزياردة علــى الراتب التي 
يتقاضيها كل موّظف في البعثات 
الدبلوماســية خارج لبنان بشكل 

ثابت كلما تدّرج في العمل.
مصــدر  أوضــح  اإلطــار،  وفــي 
“أن  لـ”العربية.نــت”  دبلوماســي 
هذه اإلجراءات التقّشــفية ليست 
جديدة وســبق أن بدأ تطبيقها في 
البعثــات اخلارجية منذ بداية العام 
نتيجــة تخّلف مصــرف لبنان عن 
حتويل األموال”. كمــا لفت إلى “أن 

معظم السفارات خّفضت نفقاتها 
باملئة منذ   25 التشــغيلية مبعدل 
بداية العام، وهذا التخفيض تُرجم 
للســفارات  تابعة  بنقل مكاتــب 
من منطقة إلى أخــرى أقّل كلفة 
ملء  عــدم  اإليجــارات،  بأســعار 
الشــواغر في الســفارات بسبب 
عجز مصرف لبنان عن دفع كلفتها، 
تخفيــض الرواتب”. ففي مشــهد 
التي  املالية  األزمــة  يعكس حجم 
تُعاني منها البعثات الدبلوماسية، 
كشف املصدر “أن بعض السفارات 
ال يوجد فيها قرطاســية من أوراق 
وحبــر، ألن وزارة اخلارجيــة عّممت 
على املوظفــني بطلب من مصرف 

لبنــان اّتباع سياســة التقّشــف 
للحــّد مــن النفقات”. إلــى ذلك، 
ثالثة أشــهر  “منــذ  أنه  كشــف 
والســفراء والبعثات الدبلوماسية 
لم تتقاَض مســتحقاتها لتخّلف 
مصــرف لبنــان عن حتويــل رواتب 
اخلارج.  العاملني في  الدبلوماسيني 
ومت إبالغ الدبلوماسيني بأن إجراءات 

التقشف ستطال الرواتب.
البعثات  “موظفي  أن  أوضــح  كما 
الدبلوماسية لم يتقاضوا رواتبهم 

منذ بداية العام وحتى اآلن”.
وأكد املصــدر “أن الدولة اللبنانية 
مع  واقــع جديد  أمــام  ســتكون 
بعثاتهــا الدبلوماســة ابتداًء من 

منتصف الشهر املقبل، حيث إن ما 
تبقى من أموال في السفارات لدفع 
ســينفذ.  التشــغيلية،  النفقات 
لبنان  مصرف  ســيتصّرف  فكيف 

بالتعاون مع وزارة اخلارجية”؟
يذكر أنــه منذ العــام 2019، دخل 
ومالية  اقتصادية  أزمــة  في  لبنان 
حــادة تُرجمــت بانهيــار الليــرة 
مقابل الدوالر، مــا إنعكس تدهوراً 
القطاعات  في مختلف  دراماتيكياً 
وســط عجــز “متعّمد” مــن قبل 
الســلطة السياســية عن إيجاد 
حلــول، وهو ما حتــّدث عنه البنك 
الدولي في أحدث تقرير له في يوليو 

الفائت.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت صحيفة أمريكية إن وكاالت 
األمم املتحدة تواجه نقصا قياسيا 
في متويل املســاعدات اإلنسانية 
العالم،  أنحاء  في جميع  للبلدان 
وسط تركيز الدول الغنية املانحة 

على الوضع في أوكرانيا.
تاميز،  نيويورك  صحيفة  وبحسب 

فإن املساهمات من الدول الغنية 
قد زادت بشــكل طفيف للغاية 
هذا العــام، ومبعدل أقــل بكثير 
مــن حجــم األمــوال املطلوبة، 
ممــا أدى إلــى حقيقــة أن متويل 
األزمات اإلنسانية يتراجع بشكل 
كبيرعن احلجــم املطلوب لتلبية 

االحتياجات األساسية.

وقــال مارتن غريفيث، مســاعد 
األمــني العــام لــأمم املتحــدة 
للشــؤون اإلنســانية: “هذه هي 
أكبر فجوة في التمويل نشهدها 
على اإلطــالق، ويرجــع ذلك إلى 
حد كبير إلى أن عدد األشــخاص 
املســتضعفني احملتاجــني إلــى 

الدعم يتزايد بسرعة”.

املســاعدات  منظمات  وتشــير 
أن  إلــى  اإلنســانية والالجئــني 
عن  تعبر  املانحــة  املمولة  الدول 
اهتمامها بســكان أوكرانيا أكبر 
بكثير من سكان الشرق األوسط 
أو إفريقيــا، وال ســيما بســبب 
املوقف جتــاه القضية األوكرانية 
فــي السياســة الداخلية لتلك 

الدول.
األمم  أن  الصحيفــة،  توضح  كما 
املتحدة تطالب في الوقت نفسه 
وبشــكل متزايد الــدول املانحة 
تقدمي  إلى  اخلاصة  واملؤسســات 
الدعم أيضــا فيما يتعلق بالدول 
األخرى حيث هناك أزمة إنسانية.

أنه  إلــى  وأشــارت الصحيفــة 

باإلضافة إلى الوضع في أوكرانيا، 
أدت أزمة الغــذاء، ووباء الفيروس 
التاجي، واألزمة في أفغانســتان، 
املســتمرة  الصراعات  عن  فضال 
فــي البلدان األخــرى، إلى نقص 
التمويــل وزيادة عــدد الذين هم 
مساعدات  إلى  حقيقية  بحاجة 

إنسانية.

متابعة ـ الصباح الجديد :
النصفية في  مع قــرب االنتخابــات 
شــهر تشــرين الثاني املقبل، حتتدم 
املواجهــة بني اجلمهوريني لتتجســد 
تكلفهم  قد  علنية  انقســامات  في 
األغلبيــة التي يطمحــون إليها في 

الكونغرس.
وقد أثــارت تصريحات زعيم احلزب في 
الشــيوخ ميتــش مكونيل،  مجلس 
زوبعة من االنتقادات والتساؤالت التي 
خّيمــت على أجواء احلــزب، فالزعيم 
بصراحة  شــكك  احملنك  اجلمهــوري 
بحظوظ حزبه في انتزاع األغلبية من 
الشــيوخ،  مجلس  في  الدميقراطيني 
قائالً: “أعتقد أننا نتمتع بحظوظ أوفر 
في انتزاع األغلبية في مجلس النواب 
مجلس  ســباقات  الشــيوخ.  وليس 
الشيوخ مختلفة، فهي على مستوى 
الواليــة، ونوعية املرشــح حتكم على 

النتيجة النهائية”.
هنــا مجموعة  ويقصــد مكونيــل 
اجلمهوريــني املدعومني مــن الرئيس 
الذين فازوا على  السابق دونالد ترمب 
مرشــحني جمهوريــني تقليديني في 
االنتخابــات التمهيدية. فعلى الرغم 
من أن فوزهم أظهر نفوذ ترمب املتزايد 

على احلزب، فإن حظوظهم بالفوز في 
الســباق الرئيســي مقابل مرشحني 
لأســباب  متواضعــة  دميقراطيــني 
فأعضاء  مكونيل.  عنهــا  التي حتدث 
مجلس الشــيوخ يتم انتخابهم من 
قبــل الناخبني في الواليــة كاملة، إذ 
تتمتع كل والية بتمثيل ســيناتورين 
في الكونغــرس بغض النظر عن عدد 
انتخابات  تختلــف  فيما  ســكانها. 
مجلس النواب، إذ يتم انتخاب كل نائب 
متثيل  ويختلف  مقاطعته،  بحســب 
كل مقاطعة في الكونغرس بحسب 
عدد السكان فيها. لهذا جرت العادة 
نسبياً  معتدلون  مرشــحون  يفوز  أن 
في مجلس الشيوخ، مقابل مرشحني 

أكثر تشدداً في مجلس النواب.
لكن هذا التفسير لم يلَق آذاناً صاغية 
مــن ترمب الــذي استشــاط غضباً 
فهاجمه  تصريحــات مكونيــل،  من 
بـ”السياسي  ووصفه  بشكل مباشر، 
الفاشــل املنهار”. وقال على منصته 
“تــروث سوشــيال”، “ملــاذا يســمح 
أعضاء مجلس الشــيوخ اجلمهوريون 
للسياســي الفاشــل املنهار ميتش 
مكونيــل باالســتخفاف مبرشــحني 

جمهوريني جمللس الشيوخ”. 

وتابــع ترمب الــذي لم يخــِف يوماً 
استياءه من مكونيل الذي انتقده علناً 
بعد أحداث اقتحــام الكابيتول: “هذه 
إهانة للشرف والقيادة. يجب أن ميضي 
املزيد مــن الوقت وأن يصرف املزيد من 

ووقتاً  الفوز  على  األموال ملساعدتهم 
أقل ملســاعدة زوجته اجملنونة وعائلته 

في جمع ثروتهم من الصني”.
ويشــير ترمب هنا إلى زوجة مكونيل 
من أصــول صينية االين تشــاو وزيرة 

النقل السابقة في إدارته، التي قدمت 
استقالتها بعد أحداث الكابيتول.

ولم تتوقــف املواجهــة العلنية بني 
اجلمهوريني عند هذا احلد، بل اســتمر 
النائبة  تراشــق االتهامات ليشــمل 

اجلمهورية ليز تشــيني التي خسرت 
مرشــحة  أمام  التمهيدي  الســباق 
مدعومة من ترمب بسبب معارضتها 
الشرســة للرئيس السابق. فتشيني 
التي تعهدت باالســتمرار في العمل 
السياســي برغــم خســارتها فــي 
مواجهــة ترمــب ومناصريه، وصفت 
الســيناتورين اجلمهوريــني تيد كروز 
وجود هاولي بغير املؤهلني للخدمة في 
منصبيهما، وذلك بسبب مساعيهما 

لقلب نتيجة االنتخابات الرئاسية.
وحتدثت تشــيني التي صوتت لصالح 
عــزل ترمــب فــي الكونغــرس عن 
“سوف  فقالت:  املستقبلية  خططها 
أعمــل جاهــدة للحرص علــى عدم 
انتخاب من شــكك فــي االنتخابات. 
هنــاك بعــض املشــككني الذيــن 
رشــحوا ملناصب مهمــة للغاية في 
البالد. وســوف أعمل ضدهم. وسوف 
أعمل لدعم منافســيهم”. واعتبرت 
تشــيني أن الرئيس السابق هو “مركز 
التهديد”، مشيرة إلى أنه “خلق حتركاً 
يتخطــى احلقيقة”. وفيما يتشــاجر 
اجلمهوريون، يتســاءل األميركيون ما 
إذا كانت بالدهم تتوجــه نحو االجتاه 
الصحيــح. وأظهر اســتطالع للرأي 

أجرته شــبكة )إن بي ســي( تشاؤماً 
كبيراً فــي صفوفهم، إذ اعتبر 21 في 
املائة فقط منهم أن الواليات املتحدة 
هي على املســار الصحيح، فيما قال 
74 في املائة العكس. وأشــار 58 في 
املائة من األشــخاص الذين شملهم 
االستطالع إلى أن “أفضل أيام الواليات 
املتحدة مرت”، فيما اعتبر 35 في املائة 
منهم أن الســنني املقبلة ســتكون 
أفضل. وال يــزال الرئيس األميركي جو 
إذ  بايدن يعاني من شــعبية سلبية؛ 
أظهر االســتطالع نفســه أن 42 في 
املائة فقط مــن األميركيني يعتقدون 
أنه يقــوم بعمل جيد في الرئاســة، 
فيمــا قال 48 في املائــة منهم إنهم 
يحملون نظرة “سلبية للغاية” جتاهه.

ومبواجهة هذه األرقام، تصعب مهمة 
احلزبني مع اقتراب االنتخابات النصفية، 
وتتأرجــح حظــوظ الدميقراطيني في 
اجمللســني  في  باألغلبية  االحتفــاظ 
بخســارتهم  االحتماالت  تزايــد  مع 
لأغلبية في مجلس النواب، وإمكانية 
مجلس  فــي  بالتعادل  احتفاظهــم 
األخيرة  الكلمة  تبقى  الشيوخ؛ حيث 
هناك في حال التعادل لنائبة الرئيس 

األميركي.

مروحيات روسية تطلق غازًا مسياًل للدموع على محتجين ضد تركيا
معارض يدعو إلى مساومة السويد وفنلندا على عضوية »الناتو« بالالجئين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اليمن  اجلنوبــي في  االنتقالي  اجمللــس  أعلن 
إطالق عملية عســكرية “ملكافحة اإلرهاب” 
في محافظــة أبني بجنوب اليمن، فيما اتهم 
بالســعي  اجمللس  مســؤول حكومي مينــي 

للقضاء على وحدات اجليش في احملافظة.
وقال علي الكثيري، املتحدث الرســمي باسم 
اجمللــس االنتقالــي اجلنوبي فــي تغريدة عبر 
“تويتــر”: “القوات املســلحة اجلنوبية تطلق 

عملية “سهام الشرق” في أبني”.
وأضــاف أن العملية “تهدف ملكافحة اإلرهاب 

في احملافظة”، دون مزيد من التفاصيل.
وتعليقا على إطالق هذه العملية العسكرية، 
رد مستشار وزير اإلعالم في احلكومة اليمنية 
املعتر بهــا، مختار الرحبي، فــي تغريدة عبر 
“توتير”، قائال إن “العمليات العســكرية التي 
أعلن عنهــا االنتقالي هــي للقضاء على ما 
تبقى من ألوية عســكرية في شــقرة، وقد 
كتبت عن ذلك باألمس، أنهم يســتخدمون 
حرب اإلرهــاب كغطاء فقط للقضاء على ما 
تبقــى من اجليش الوطني فــي أبني واخضاع 
أبني للسيطرة الكاملة لهم، وبعد ذلك سوف 

تنتقل املعارك إلى سيئون وبعدها املهرة”.
واتهــم الرحبي اجمللــس االنتقالــي اجلنوبي 
“باســتخدام اإلرهابية كغطاء للقضاء على 
ما تبقى من اجليش الوطني وإخضاع احملافظة 

لسيطرته الكاملة”.
ويتقاســم اجليش اليمني الرســمي وقوات 
الســيطرة على  اجلنوبي،  االنتقالــي  اجمللس 

محافظة أبني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اخلارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
األمريكية، نيد برايس، إن واشــنطن قلقة 
للغايــة إزاء اندالع اعمال عنف مؤخرا على 
طول احلدود الشمالية لســوريا مع تركيا، 

بحسب تعبيره.
وقال املتحدث نيد برايس: “تشــعر الواليات 
إزاء الهجمات األخيرة  املتحدة بقلق بالــغ 
على طول احلدود الشــمالية لسوريا، وحتث 
جميع األطراف علــى احلفاظ على خطوط 

وقف إطالق النار”.
“نأســف لســقوط ضحايا  برايس:  وأعلن 
مدنيني في الباب واحلسكة وأماكن أخرى”، 
مضيفا أن الواليات املتحدة ما زالت ملتزمة 
وإيجاد  لداعش،  الدائمــة  الهزمية  “بضمان 

حل سياسي للصراع السوري”.
ويتواصــل التوتر فــي املنطقــة احلدودية 
التركيــة الســورية، إذ تشــهد مناطــق 
الشمال وشــمال شرق سوريا قصفا دمويا 
املدنيني،  بحيــاة عشــرات  يــودي  متبادال 
املســلحة  الســورية  الفصائل  يجري بني 
املعارضــة املواليــة ألنقــرة املتواجدة في 
الشمال السوري، وقوات قسد الدميقراطية 
)الفصائل الكرديــة( التي تدعمها الواليات 

املتحدة في شمال وشرق سوريا.
كما ذكرت مصادر محلية عدة بأن عمليات 
اختطاف واســعة النطــاق ملواطنني جتري 
فــي منطقة الرقة واملناطــق اجملاورة وريف 
دير الزور من قبل فصائــل كردية املدعومة 
من واشــنطن، ناهيك عــن عمليات دهم 
الرافضــني  املدنيــني  مــع  واشــتباكات 

لوجودهم.
من ناحية أخــرى تواصل القوات األمريكية 
وبشــكل شــبه يومي وبدعــم الفصائل 
النفط الســوري وفق  الكرديــة بســرقة 
إذ  وسائل إعالم رســمية ومصادر محلية، 
الصهاريج  بإخراج حمولة عشــرات  تقوم 
احململة من النفط السوري في اجلزيرة باجتاه 

األراضي العراقية.

المجلس االنتقالي 
الجنوبي اليمني يطلق 
»سهام الشرق« على أبين

الخارجية األمريكية: واشنطن 
“قلقة للغاية” بشأن العنف 
على الحدود السورية التركية

أزمة لبنان الخانقة تنتقل إلى سفاراته..ال أوراق وال رواتب

نيويورك تايمز: 
األمم المتحدة تعاني عجزا قياسيا في أموال المساعدات اإلنسانية بسبب أوكرانيا

مواجهة علنية بين الجمهوريين وتشاؤم أميركي إزاء مصير البالد

شؤون عربية ودولية االربعاء 24 اب 2022 العدد )4960(

Wed. 24 Aug. 2022 issue )4960(



5 اعالن

صندوق  االسكان  العراقي  
في ميسان

اعالن
عبــود  الشــريك  الــى     
فــي  حميــدي  جبــر 
بــة  ١مغر ٢ /٥ ٤ ٩ ٩ ر لعقا ا
الشــريك  مــع  مناصفــة 
لطيف  عبــاس  املقتــرض 
حســاني الذي يروم التقدمي 
االســكان  الصندوق  الــى 
لغرض  ميسان  في  العراقي 
التســليف والبنــاء لذى مت 
التبليغ خالل مدة خمســة 
العراق  داخــل  يوما  عشــر 
وشــهر من تاريخ النشر اذا 
كان خارج العراق  وبعكسه 
فــي  حقكــم  يســقط 

االعتراض مستقبال.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

العدد: 7١
التاريخ: ٢3/8/٢0٢٢

م/ تنويه
احلاقــا باعالننا املرقــم )68( في 
٢0٢٢/8/١7 وبنــاءا علــى ما جاء 
بكتــاب مديرية بلديــة الرفاعي 
املرقــم ١3١٥٥ فــي ٢3/8/٢0٢٢ 
واملتضمن ان االمالك املراد اعالنها 
باملزايدة العلنية هي التسلســل 
)١( احلانــوت املرقــم ٥/١0/3076 
والتسلســل )٢( ســاحة الباعة 
املتجولني رقــم ٩٢0/٢8 اما باقي 
محضر  فــي  املذكورة  االمــالك 
التقدير هي ضمن قانون التنمية 

الصناعية لذا اقتضى التنويه.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

فقدان باج وزاري 
فقدت مني  بــاج وزاري املرقم 
306 والصادر بتاريخ ٢١/8/٢0٢١ 
باســم  املوظــف  / حســني 
عبد شــرقي  حميد   الصادرة 
مــن  وزارة التخطيط / مديرية 
إحصاء واسط فمن يعثر عليها 

تسليمها جلهة االصدار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

محكمة بداءة اجملر الكبير
العدد: ٥٥/ب/٢0٢٢
التاريخ: ٢١/8/٢0٢٢

إعالن
الى املدعى عليها: عليه حسني 

مهدي
بتاريــخ ٢0٢٢/3/١7 قــام املدعي )حامد 
امام  دعــوى  مجيد كاظــم وجماعته( 
يطلب  ٥٥/ب/٢0٢٢  بالعدد  احملكمة  هذه 
فيهــا إزالة شــيوع العقــار )القطعة 
الزراعية )٢( محلة احلشــرية( ولكونكي 
مجهولــة محل االقامة حســب كتاب 
محكمة بداءة العمارة بالعدد ١٢٢7 في 
مختار  اشعار  بطيه  واملرفق   ٢0٢٢/8/١8
حي الكرامــة/ قضاء العمارة عليه تقرر 
تبليغكي بطريق النشــر في صحيفتني 
محليتــني باحلضور امام هــذه احملكمة 
 ٢0٢١/٩/١3 املوافــق  املرافعــة  مبوعــد 
التاســعة صباحا وبعكسه  الســاعة 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا.
القاضي
محمد سيد البديري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

دار القضاء األول في الكاظمية 
محكمة األحوال الشخصية 
العدد: ٢0٢٢/٢7٢٤
التاريخ: ١8/8/٢0٢٢

م/اعالن
حتية طيبة

)مروان احمد كاظم(  املدعي  اقام 
أعــاله تطالب  املرقمة  الدعــوى 
على املدعى عليه )عدنان محسن 
اقامتك  محل  وجملهوليــة  باجي( 
وحســب شــرح القائم بالتبليغ 
قرر تبليغك اعالنا في صحيفتني 
اما  محليتني يوميتــني للحضور 
هه احملكمة في يــوم ٢٩/8/٢0٢٢ 
او من  وفي حالة عدم حضــورك 
ينوب عنــك قانونا ســوف جتري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون. 
القاضي

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: ٥3080
التاريخ: ٢٢/8/٢0٢٢

اعالن
))معا ملساندة قواتنا املسلحة الباسلة لدحر اإلرهاب((

تعلن جلنة البيع وااليجار عن إجــراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى 
)مديرية بلدية الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم ٢١ لســنة ٢0١3 املعدل، وملدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة 
ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية 
قدرهــا ٢0% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وســتجرى 
املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في 
مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد 
بــراءة ذمته من الضريبة لعام ٢0٢٢ مع جلــب هوية االحوال املدنية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ رئيس اللجنة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة

م/ اعالن مناقصات

تعلن الشــركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية فــي املنطقة اجلنوبية احدى 
تشــكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك حســب 
الشــروط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من مقر املديرية العامة/ 

قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة/ تقاطع الطويسة.
فعلى اصحاب الشــركات واملكاتب االختصاصية املســجلني بصورة رســمية 
الراغبني باملشــاركة تقدمي عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء في 
ظرف واحد مختوم ومؤشر عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الشركة والعنوان 
الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون 
العطاء مطبوع وليس كاتبة يد. ويكون شامال التامينات االولية على شكل صك 
مصــدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره )6،000،000( 
فقط ستة ماليني دينار على ان تستكمل الى )٥%( عند االحالة وقبل توقيع العقد 
وسوف يهمل العطاء غير املستوفي للشروط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ 
غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر 

االعالن علما بان املديرية غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات.
وملعرفة التفاصيل ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الكهرباء

www.moelc.gov.iq
و لالجابة على االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني 

soutgh_product_commercial
املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس مجلس االدارة

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجــراء مزايدة 
علنية للمرة الثانية لتاجيــر مواقع كلية الطب/ كلية 

الصيدلة بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقــود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفــات لقاء مبلغ 
قــدره )٥0000( خمســون ألف دينــار غير قابلــة للرد. 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ٢0% 
من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات الرسمية 
ومنها )البطاقة الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة 
التموينية- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب 
عدم محكوميــة- هوية الضريبــة- التصريح األمني- 
اإلجازة الصحية( واحلضور في متام الساعة العاشرة في 
اليوم )١٥( من اليوم التالي لنشــر اإلعالن. ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها )٢%( من بدل 

رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)١( موقع كشــك االستنســاخ )بناية اليرموك(/ كلية 

الطب
)٢( موقع كشك االستنساخ / كلية الصيدلة

رئاسة اجلامعة املستنصرية

مديرية بلدية  اجملر الكبير 
في العمارة 

اعالن اجازة بناء
الى الشريك رسمية شيال 
الى  اقتضى حضورك  جبر  
بلديــة اجملر فــي  العمارة 
لغــرض حصول الشــريك 
انتظار جبارهليل على اجازة 
بناء للعقار١١/7٩٤ املبروكة 
خالل  مناصفة  الكبير  اجملر 
مدة اقصاها خمسة عشر 
اذا  العراق وشهر  داخل  يوم 
كان خارج العراق من تاريخ 
النشــر وبعكسه يسقط 
حقكــم فــي االعتــراض 

مستقبال.

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: ج .ص ٩077
التاريخ: ٢3/8/٢0٢٢

قــدم املواطن )صدام حســني علي 
عبداهلل( طلبا يروم فيه تغيير االسم 
اجملــرد وجعلــه )عبد ربــه( بدال من 
اعتراض مراجعة  لديه  )صدام( فمن 
هــذه املديرية خــالل )١٥( يوما من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
املادة  الدعوى وفق احكام  النظر في 
)٢٢( مــن قانون البطاقــة الوطنية 

رقم 3 لسنة ٢0١6.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الشطرة 

العدد/ 88/خ/٢0٢٢ 
التاريخ/ ١7/8/٢0٢٢

اعالن
 تبيع مديرية تنفيذ الشطرة العقار العائد الى 
املدين رجوه جواد محمد تسلسل ٥٥_٢٩67 
غراف في قضــاء الغراف احملجــوز لقاء طلب 
الدائن حميد شبوط علي البالغ ١0,000,000 
مليون  فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة تبدا 30  يوم من اليوم التالي 
للنشر مستصحبا معه التامينات القانونية 
١0% من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنســية 
العراقية وان رســم التحصيل والداللية على 

املشتري
املواصفات

١- رقم العقار/ ٥٥_٢٩67 غراف.
٢- موقعه / قضاء الغراف.

3- جنسه ونوعه / عرصة / غير مشيدة.
٤- املشتمالت / عرصة.

٥- القيمة املقدرة / ١٢,000,000 مليون.
6- درجة العمران / عرصة.

7- الشاغل/ عرصة. 
املنفذ العدل
محمد باقر عبد الرضا محمد
منفذ عدل الشطرة

رقم ت
املبلغ تاريخ الغلقاسم احملطةاملواداملناقصة

مبلغ التندراملالحظاتالتخميني

12022/3

نقل جماعي 
ملنتسبي 
محطة 

الناصرية 
الغازية واملركبة

الناصرية 
الغازية 
واملركبة

2022/9/12

 198،180،000
مائة وثمانية 

وتسعون 
مليون ومائة 
وثمانون الف 

دينار

اعالن جديد

 75،000
خمسة 
وسبعون 
الف دينار

مدة االيجارااليجار السنوياملساحةرقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة680,000 ستمائة وثمانون الف دينار6م7322كشك مشيد الواقع في حي سومر1

سنة واحدة600,000 ستمائة الف دينار6,25م9922كشك مشيد الواقع في حي سومر شارع اإلخالص2

 2,150,000 مليونان ومائة وخمسون1500م162ساحة غاز الواقعة قرب مستشفى الوالدة3
سنتانالف دينار

  2,150,000 مليونان ومائة1437م122ساحة غاز الواقعة قرب كراج بغداد4
سنتانوخمسون الف دينار

 2,150,000 مليونان ومائة وخمسون750م92ساحة غاز الواقعة في حي اور5
سنتانالف دينار

 2,150,000 مليونان ومائة وخمسون1000م182ساحة غاز الواقعة في احلي العسكري6
سنتانالف دينار

 2,300,000 مليونان وثالثمائة1276م32ساحة غاز الواقعة في الصاحلية7
سنتانالف دينار

 750,000 سبعمائة وخمسون6,25م12492كشك ألول مرة الواقع في الكصة ام الدود8
سنتانالف دينار
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد: 

استهلت أســعار النفط تعامالت 
األسبوع على تراجع بسبب مخاوف 
من أن يؤدي التباطؤ االقتصادي إلى 
تقويض الطلب على الوقود، إضافة 
إلــى ارتفــاع الدوالر الــذي يرتبط 

بعالقة عكسية مع أسعار اخلام.
وقال محللون نفطيون إن “أســعار 
النفــط اخلــام أصبحت شــديدة 
التجار  إلــى  بالنســبة  التقلــب 
واملســتثمرين، كمــا أن صناديــق 
التحوط قد تنســحب من ســوق 
النفــط اخلــام اذا اســتمر تقلب 
مشيرين  مفرط”،  بشكل  األسعار 
النفط  تداول  نشاط  انخفاض  إلى 
إلى أدنى مســتوى له منذ سبعة 

أعوام.
وذكــر احملللون أن شــركات النفط 
باتت تتخوف من اإلنفاق الرأسمالي 
بســبب التقلب املفرط في أسواق 
النفط واحلــذر الذي يؤدي إلى تأخر 
مشــاريع قد تســاعد على إعادة 
التوازن إلى ســوق النفط اخلام مرة 

أخرى.
وأشــاروا إلى أن جميع الشــركات 
الكبرى للطاقة تــدرك حقيقة أن 
مطلوبني  سيكونان  والغاز  النفط 
لعقود مقبلة، رغم تســارع برامج 
انتقــال الطاقــة والتركيــز على 
تنشــيط االســتثمارات واألعمال 

منخفضة الكربون.
روبــرت شــتيهرير مديــر  وقــال 
معهــد فيينا الدولي للدراســات 
النفط  “أســعار  إن  االقتصاديــة، 
اخلام بدأت تعامالت األســبوع كما 
كان متوقعا ســابقا على تذبذبات 
ناجمة عــن الغموض وعدم اليقني 
الــذي يحيط بالســوق، وذلك في 
ظل مخاوف واســعة مــن الركود 

االقتصادي”.
وأوضح أن ضعف منو اإلنتاج احملتمل 
ليس هو العامل األوحد في التأثير 
في مســار أســعار النفط، مبينا 
أنــه توجــد أيضا حالــة من عدم 
اليقني بشــأن الطلب املستقبلي 
التنبؤ بشــكل متزايد  وصعوبــة 
وســط تطورات مهمــة ومخاطر 

حتيــط  واســعة  جيوسياســية 
بالســوق، إضافــة إلــى تداعيات 
قانون خفــض التضخم الذي أقره 
الكوجنرس في وقت سابق من هذا 
الشــهر. من جانبه، أكــد ردولف 
الطاقة  شــؤون  في  الباحث  هوبر 
ومديــر أحد املواقــع املتخصصة، 
أن الطلب علــى النفط في الوقت 
احلالي رمبا يكون أقــوى مما يتوقعه 
كثيرون، خاصة أن بعض املرافق في 
أوروبا تتحــول من الغاز إلى النفط 
بســبب األســعار املرتفعة للغاز، 
مشيرا إلى أن سوق العقود اآلجلة 
اخلمس  مبقدار  انكمشــت  للنفط 
منذ اندالع حــرب أوكرانيا بالتزامن 
املعروض  األسعار وشح  تأرجح  مع 

ومخاوف التضخم.
جونســون  ماثيو  قال  ناحيته،  من 

الدولية  احمللل في شركة أوكسيرا 
لالستشارات، إن “جتارة النفط اخلام 
تســعى جاهدة إلــى التعافي من 
تداعيات السوق احلادة التي حدثت 
في األشهر القليلة املاضية خاصة 
اندالع حرب أوكرانيا وما ترتب  بعد 
عليها من إقرار عقوبات وحظر على 
النفط الروســي في أوروبا بنهاية 

العام اجلاري”.
وأضــاف أنه “على عكــس األعوام 
السابقة استحوذ النفط والسوائل 
حيث  االكتشــافات  معظم  على 
بلغ حجم االكتشــافات 1.2 مليار 
برميل مكافــئ أو ما يقرب من 70 
في املائة مــن األحجام هذا العام”، 
ريستاد  شــركة  بيانات  بحســب 

إنرجي الدولية.
بدورهــا، قالــت نايال هنجســتلر 

في  األوســط  الشــرق  إدارة  مدير 
الغرفة الفيدرالية النمســاوية، إن 
السابقة  احلادة  االقتصادية  الدورة 
واملرتبطــة بأزمة جائحــة كورونا 
جعلت شــركات التنقيب واإلنتاج 
تتعلم دروســا مهمة حول التميز 
الرأسمالي  واالنضباط  التشغيلي 
الذي يخدمهم حاليا بشكل جيد 

وأيضا في املستقبل.
وأشارت إلى أن تعافي األسعار منذ 
العام املاضي منح شركات الطاقة 
تدفقا نقديا كبيرا، وعلى الرغم من 
الشركات من  أغلبية  ذلك خففت 
نشاط احلفر، واختارت بدال من ذلك 
إعــادة رأس املال إلى املســتثمرين 
وحتســني احملافــظ املاليــة وتعزيز 

اقتصاداتها بشكل عام.
وفيما يخص األسعار، هبط النفط 

أمس منهيا ثالثة أيام من املكاسب 
وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات 
الكبيــرة فــي أســعار الفائــدة 
األمريكيــة إلى تباطــؤ اقتصادي 
عاملي وتقويض الطلب على الوقود.
العقود  تراجعت  “رويترز”،  وبحسب 
اآلجلة خلــام برنت للتســليم في 
تشــرين األول 1.17 دوالر أو 1.2 في 
املائة إلى 95.55 دوالر للبرميل خالل 
من  مخاوف  مــع  أمس  التعامالت 
تباطؤ الطلب في الصني بســبب 
أزمــة الطاقة في بعــض املناطق 

التي أثرت أيضا في األسعار.
وهبطت العقــود اآلجلة خلام غرب 
األمريكــي  الوســيط  تكســاس 
للتســليم في أيلول ، التي انتهت 
أمــس، 1.12 دوالر أو 1.2 فــي املائة 
إلى 89.65 دوالر للبرميل. وسجلت 

تعاقدات تشــرين األول 89.29 دوالر 
بانخفــاض 1.15 دوالر أو 1.3 فــي 

املائة.
وارتفع ســعر كل من برنت وغرب 
الثالث  لليوم  الوســيط  تكساس 
لكنهما  اجلمعــة،  التوالــي  على 
انخفضــا بنحو 1.5 في املائة خالل 
الدوالر  ارتفاع  بســبب  األســبوع 

ومخاوف بشأن الطلب.
املدير  وقال هيرويوكي كيكــوكاوا 
العام لألبحاث في شــركة نيسان 
لــألوراق املاليــة إن “املســتثمرين 
يشــعرون بقلق من أن احتمال رفع 
الفيدرالي ســعر  االحتياطي  بنك 
الفائدة بشــكل كبير قد يتسبب 
واســتنزاف  اقتصادي  تباطــؤ  في 
الطلــب على الوقود. فــرض قيود 
الكهربــاء في  علــى اســتخدام 
ميثل  الصــني  في  املناطــق  بعض 
أيضا مصدر قلــق ألنه قد يؤثر في 

النشاط االقتصادي”.
حكومية  إعــالم  وســائل  وذكرت 
وإحدى شركات الكهرباء أن إقليم 
سيتشــوان في جنوب غرب الصني 
املنازل  إمــداد  بدأ فــي احلد مــن 
واملكاتب ومراكز التسوق بالكهرباء 
األســبوع املاضــي بســبب أزمة 
الطاقة الشــديدة التي ســببتها 

موجات احلرارة الشديدة واجلفاف.
وأثر أيضا ارتفاع الدوالر، الذي يحوم 
حول أعلى مستوى له منذ خمسة 
أســابيع، في أســعار النفط اخلام 
ألنــه يجعل النفط أكثــر تكلفة 
بالنســبة إلى املشترين بالعمالت 
األخرى. مــن جانب آخــر، ارتفعت 
ســلة خام “أوبك” وسجل سعرها 
99.66 دوالر للبرميل اجلمعة مقابل 
اليوم  فــي  للبرميــل  دوالر   98.22

السابق.
وذكــر التقريــر اليومــي ملنظمة 
الــدول املصــدرة للبتــرول “أوبك” 
أمس أن سعر الســلة التي تضم 
متوســطات أســعار 13 خاما من 
إنتاج الــدول األعضاء في املنظمة 
حقق ثاني ارتفاع على التوالي، وأن 
السلة خســرت نحو أربعة دوالرات 
باليوم نفسه من األسبوع  مقارنة 
املاضي الذي ســجلت فيه 103.83 

دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يتهيأ األوروبيون لفصل شتاء صعب 
الروسي  الغاز  واردات  ستكون خالله 
دون مســتوياتها املعتادة، في واحدة 
من تبعات حرب أوكرانيا األشد تأثيرا 

على حياتهم اليومية.
األملانية  منها  عدة،  وبدأت حكومات 
طــرف  أي  بدراســة  والفرنســية، 
الشــركات  البداية:  في  ســيعاني 

التجارية أو األسر.
وسيطول التقشــف في استهالك 
وسبق  الســكان.  الطاقة، مختلف 
لالحتاد األوروبي أن أبلغ الدول األعضاء 
الـ27 بضرورة خفض استهالك الغاز 

15 في املائة.
سيتعني  “الفرنســية”،  وبحســب 
على سكان القارة التعلم من جتربة 
أقرانهم في التفيا الذين اعتادوا منذ 
يوليو العيــش دون الغاز الروســي، 
املادة  أوقفت موســكو ضخ  بعدما 

احليوية إلى اجلمهورية الســوفياتية 
السابقة املطلة على بحر البلطيق.

ويقول يونوس راتينيكس الذي يقطن 
مدينة ريزكني نحو احلدود مع روسيا 
“باتت أسعار الطاقة باهظة لدرجة 
اضطرتنا لقطع املياه الساخنة عبر 
أنبوب البلدية وتركيب ســخان مياه 

خاص بنا”.
وأوضح الرجل الذي يعمل في حرس 
عندما  السخان  “استخدامه  احلدود 
نحتاج إليه، أقل تكلفة من احلصول 

على املياه الساخنة بشكل دائم”.
مــن  يتوقعــون  النــاس  أن  ورأى 
السياسيني مساعدتهم متى بدأت 
باالرتفاع،  الطاقة  استهالك  تكلفة 
وعندما يحــني موعد االنتخابات في 
أكتوبر “من األفضــل لهم أن يوفروا 

لنا التدفئة”.
وتتوجس حكومات أوروبية من فصل 
التدفئة  شــتاء تبقى فيه أجهــزة 

املنزليــة بال حــرارة، وتوقف املصانع 
دورة إنتاجها.

مــن  أوكســنفورد  مــات  وتوقــع 
“إيكونوميســت إنتليجنس يونيت” 
أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي في 

أوروبا خالل شتاء -2022 2023.
وبــدأت إيطاليا هذا العــام “عملية 
مســتوى  خلفــض  الترموســتات” 
التدفئة والتبريد في املدارس واملباني 
العامة، قبل أن تقدم أملانيا وإسبانيا 

على خطوات مشابهة.
وبينما جمدت فرنســا أسعار الغاز 
لألفراد، يتوقع أن تزيــد الفواتير في 

أملانيا بآالف اليورو سنويا.
وفــي ظل توقــع فصل شــتاء بارد، 
أفاد مركز خدمة الســكان في والية 
شمال الراين فستفاليا، بأن نشاطه 
فــي الفتــرة الراهنــة هــو األعلى 
مستوى منذ تأسيسه قبل زهاء 40 

عاما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الثالثاء  امــس  الدوالر  اســتقر 
في  اآلمن،  املالذ  تدفقات  بفضل 
أدنى  اليورو حــول  تراجــع  حني 
مستوى له في عقدين من الزمان 
في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا 
النمو  الطاقة ومخاوف  إمدادات 

االقتصادي األوسع نطاقا.
أدنى مســتوياته  اليورو  والمس 
 0.9926 عند   2002 أواخــر  منذ 
دوالر خالل الليل وكان آخر ارتفاع 
بالكاد عنــد 0.9941 دوالر، وفقا 

لوكالة “رويترز”
إمــدادات  روســيا  وســتوقف 
أوروبا عبر  إلــى  الطبيعي  الغاز 
1 ملدة  أنابيب نورد ســترمي  خط 
ثالثــة أيام في نهاية الشــهر ، 
غير  باحلالة  تذكيــر  أحدث  وهو 
املســتقرة إلمدادات الطاقة في 
القــارة. ووضعت موجــات احلر 

في القــارة بالفعل ضغطا على 
إمــدادات الطاقة وتتزايد اخملاوف 
من أن أي اضطراب خالل أشــهر 
الشــتاء ميكن أن يكــون مدمرا 

للنشاط التجاري.
“بالنظر إلى املــزاج احلالي ، من 
الواضح أن هناك مخاوف بشأن 
ما إذا كان ذلك سيستغرق ثالثة 
أيــام أو ما إذا كان سيســتغرق 
ثالث ســنوات” ، قال راي أتريل ، 
الفوركس  اســتراتيجية  رئيس 
فــي بنــك أســتراليا الوطني 
)NAB(. “هل ستكون حقا مجرد 
صيانة ملــدة ثالثة أيام أم أن هذا 
مجــرد مثال آخر على تســليح 

إمدادات الغاز إلى أوروبا؟”
كما تراجع اجلنيه اإلســترليني 
إلى أدنى مســتوى لــه في 2.5 
عام خالل الليــل، وتعثر بالقرب 
 1.17715 عند  املستوى  هذا  من 

التعامالت اآلســيوية.  دوالر في 
اليابانــي عند  الــني  واســتقر 
137.265 للــدوالر بعد أن المس 
أدنى مســتوى في شــهر عند 

.137.705
وعلــى العكس من ذلــك، كان 
الدوالران األسترالي والنيوزيلندي 
ثابتــني نســبيا، وهو مــا عزاه 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
إلــى لفــت انتباه الســوق إلى 

ضعف التوقعات األوروبية.
وكان  أهــم مــا يشــغل بــال 
املســتثمرين امــس الثالثاء هو 
املشتريات  مديري  قراءات مؤشر 
فــي  الســريعة  التصنيعــي 
منطقــة اليــورو وبريطانيا في 
وقــت الحق مــن اليــوم، والتي 
ســتوفر مزيــدا مــن الوضوح 
لالقتصادين  النمو  مسار  بشأن 

املعنيني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الســائدة  الضبابية  خلفيــة  على 
بشــأن األمن الغذائــي العاملي جراء 
النزاع األوكراني وتغير املناخ، يسجل 
زخم متجدد لزراعة احملاصيل املعدلة 
وراثيا من القمح وفول الصويا، والتي 
تعــد األرجنتني رائدة فيهــا، ما يثير 

استياء ناشطني بيئيني.
وبحســب “الفرنســية”، فإنــه في 
نيسان ، أعطت الصني، أكبر مستورد 
لفول الصويا ومشتقاته في العالم، 
موافقتها على استيراد فول الصويا 
املعــدل وراثيا املقــاوم للجفاف من 
األرجنتــني، بعد خمســة أعوام من 

الدراسات.
وســبقتها كندا على هــذه اخلطوة 
فــي 2021. وفــي األشــهر األخيرة، 
وافقت أستراليا ثم الواليات املتحدة 
ثــم نيجيريــا علــى دقيــق القمح 
األرجنتيني املعدل وراثيا HB4 لغايات 
متواصال  املسار  يزال  وال  االستهالك. 

بخصوص البذور.
بالنسبة لألرجنتني التواقة للحصول 
على عمــالت أجنبية للتصدير، التي 
حتلم باستعادة أمجادها الغابرة حني 
كانت “مخزن حبوب العالم” في ظل 
أزمــة األمن الغذائــي احلالية، تفتح 
البالد األبواب على منتجاتها املعدلة 
وراثيا، بعــد أعوام مــن التحفظ أو 

التردد.
جعلت البالد، وهي ثالث أكبر اقتصاد 
في أمريكا الالتينية، من هذه احملاصيل 
تخصصــا لها. ومنــذ أول احملاصيل 
املعدلــة وراثيا فــي 1996، خصوصا 
من فول الصويا أو “الذهب األخضر”، 
أصبحت األرجنتني الدولة الثالثة في 
العالم على صعيد مساحة مناطق 
احملاصيل املعدلة وراثيا، بعد الواليات 

املتحدة والبرازيل.
وفي اجملموع، متثــل هذه احملاصيل 63 
في املائة من مساحتها الزراعية، و13 
في املائة من مناطق العالم املزروعة 
باملــواد املعدلة وراثيا. كمــا أن 100 
في املائة من فــول الصويا والقطن، 
و98 في املائة مــن الذرة املنتجة في 
األرجنتني هي ثمــرة كائنات معدلة 
واجلفاف  احلشــرات  ملقاومة  وراثيــا 
ومبيدات األعشاب مثل اجلليفوسات.

والهدف التالي هو القمح، الذي يعد 
هذا البلد ســابع أكبر مصدر له في 

العالم.
ويوضــح فيديريكــو تروكــو، املدير 
العام لشركة بيوسيريس: هدفنا أن 
تصل نسبة القمح املعدل وراثيا من 
إجمالي املســاحات املزروعة بالقمح 
في األرجنتني، إلــى 40 في املائة في 

غضون ثالثة إلى خمسة أعوام.
وطورت هذه الشركة قمح HB4 في 

واخلاص  العام  القطاعني  شراكة بني 
مع اجمللس الوطني للبحوث العلمية 
“أونيفرســيداد  وجامعة  والتقنيــة 
ناثيونال ديل ليتورال دي ســانتا في”. 
ويضيف تروكو “يرتبط ذلك باملناطق 

التــي تعانــي حاليــا محدودية في 
إنتاجية القمح بســبب توافر املياه”. 
ويتوقع أن تشهد البالد أسوأ موسم 
محصول للقمح منــذ 12 عاما، مع 

عام ثالث على التوالي من اجلفاف.

 HB4 في الوقت احلالي، ال يــزال نوع
املسمى “القمح اخلارق”، املصمم من 
جني دوار الشــمس املقاوم للجفاف، 
في املرحلــة التجريبية، إذ متت زراعة 
100 ألف هكتار، بهدف احلصول على 

بذور حملاصيل مستقبلية.
ويقول تروكو “ال يوجد تسويق واسع 
النطــاق حتــى اآلن، ألننــا ال منتلك 
األصنــاف املطلوبة بكميات كافية”، 
رغــم اقتناعه بأن الســياق الغذائي 
العاملي احلالي غير الوضع بالنســبة 

حملاصيل املنتجات املعدلة وراثيا.
هــذه الطفــرة الوشــيكة تقلــق 
دعــاة حمايــة البيئة الذيــن، منذ 
طفرة فــول الصويا املعدلــة وراثيا 
“احلدود  وتوســع  التســعينيات  في 
الزراعية” في األرجنتني، شجبوا تأثير 
ذلك علــى التربــة والفالحني، حتى 
على الصحة. ويبدي غييرمو فوجليرا 
عالــم األحياء والباحــث في اجمللس 
والتقنية،  العلمية  للبحوث  الوطني 
غير املرتبط مبشروع HB4، أسفه إزاء 
“الرؤية السائدة القصيرة األجل التي 
تتجاهل العواقب على املدى الطويل، 
تلــوث احملاصيل  ســواء من حيــث 
األخرى، وتشــريد صغــار املزارعني أو 

األثر الكيميائي”.
ويلفت إلى أن “تدهور التربة بســبب 
إلى  يؤدي  املكثفة  الزراعة األحاديــة 
انخفاض في احملصول، وهو ما نسعى 

لتعويضه مبزيد من األسمدة”.
ويضيــف “من احملتمل جــدا أن تلوث 
قطعة أرض من القمح املعدل وراثيا 
قمحــا عاديا آخر. والتلــوث املتبادل 

محفوف باخملاطر، في ظل عدم إمكان 
العودة إلى الوراء”.

على الرغم مــن اعتماد بذور القمح 
HB4 رســميا مــن جانــب احملاكم 
األرجنتينيــة في مايو، إال أن املقاومة 

احمللية ال تزال قائمة.
وتناقش جواليجوايتشــو التي تبعد 
240 كيلومتــرا إلــى الشــمال من 
العاصمة بوينس آيــرس، حظر بذور 
القمــح املعدلة وراثيــا على تربتها. 
وكانــت املدينة قد حظــرت بالفعل 

اجلليفوسات في 2014.
إضافــة إلــى ذلــك، ال يــزال عديد 
مــن املصدريــن حذريــن، خوفا من 
التأثيــر علــى البلدان التــي ترفض 
الكائنات املعدلة وراثيا أو التي ينظر 
املنتجات  إلى هــذه  مســتهلكوها 
نظرة ســلبية، كما يحذر جوستافو 
غرفــة صناعة  رئيس  إيديجــوراس، 

البذور الزيتية.
ويقول “لن نقبل حبة واحدة من قمح 
HB4 في بعض الشحنات ألنها تثير 
مخاوف من رفــض مطلق في بعض 

األسواق”.
“التكنولوجيا  إيديجــوراس  ويضيف 
احليوية هي الطريقة الوحيدة ملعاجلة 
األمــن الغذائي العاملــي، لكن يجب 
أن تســير جنبا إلى جنــب مع تأييد 

الشركات واملستهلكني”.

المخاطر الجيوسياسية تحيط بأسواق النفط
وانتاجه ليس المؤثر األوحد في مسار األسعار

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العاملية خالل تداوالت  ارتفعت أسعار الذهب 
امس الثالثاء، مرتدة من أدنى مستوياتها خالل 

ثالثة  أسابيع.
ووفقا لبيانات األســواق العاملية، زادت أسعار 
املعدن األصفر في املعامالت الفورية بنســبة 
0.1 % أو ما يعادل 1.8 دوالر إلى 1738.06 دوالرا 
لألونصة، وذلك بحلول الساعة 04.17 بتوقيت 

غرينتش.
وارتفعت العقود اآلجلة للذهب تسليم شهر 
كانون األول بنســبة بلغت %0.12 تعادل 2.5 

دوالر لتصل إلى 1750.7 دوالرا لألونصة.
وعلــى صعيــد املعــادن النفيســة األخرى، 
انخفضت الفضة بنســبة %0.16 إلى 18.84 
دوالرا لألوقية، وتراجع البالتني بنســبة 0.05% 
إلى 867.85 دوالرا، في حني زاد البالديوم بنسبة 

%1.13 إلى 2014.78 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تقلبت أســعار النفط، امس الثالثاء، مع جتدد 
اخملاوف بشأن شــح املعروض الذي هيمن على 
الســعودية  أن حذرت  الســوق بعد  معنويات 
من أن أكبر منتج للنفط قــد يخفض اإلنتاج 
لتصحيــح تراجع أســعار النفط فــي اآلونة 
األخيرة لترتفع أسعار برنت فيما انخفض اخلام 

األمريكي.
ارتفعت العقــود اآلجلة خلام برنت 70 ســنًتا 
، أو ٪73 ، إلــى 97.18 دوالرًا للبرميــل بحلــول 
الساعة 04:28 بتوقيت جرينتش ، بعد جلسة 
متقلبة يــوم االثنني عندما هبطت بأكثر من 4 
دوالرات قبل تقليص اخلســائر لتتداول بالقرب 
من الثبات. انخفضت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 54 سنًتا ، أو 59٪ ، 

إلى 90.23 دوالرًا للبرميل.
قالت اململكة العربية السعودية ، اكبر مصدر 
في منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( ، إن 
منظمة البلدان املصــدرة للبترول )أوبك( تقف 
على أهبة االستعداد خلفض اإلنتاج لتصحيح 
االنخفاض األخير في أســعار النفط ، مدفوعا 
بضعف ســيولة سوق العقود اآلجلة ومخاوف 
االقتصاد الكلي ، والتي جتاهلت شــح إمدادات 

اخلام املادية الشديدة للغاية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت ســلطات الصرف األجنبــي في كوريا 
اجلنوبية امس الثالثاء، عزمها تشــديد الرقابة 
على التعامالت في ســوق الصــرف األجنبي 
لرصــد أي عوامل مضاربة غير قانونية في ظل 

تراجع الوون الكوري اجلنوبي أمام الدوالر.
وجاء التحذير الشــفهي من جانب السلطات، 
بعد انخفاض ســعر الوون أمس االول االثنني، 
إلى مســتوى 1330 وون مقابــل الدوالر للمرة 
األولى منذ 13 عاما وســط احتماالت استمرار 
املركزي(  )البنــك  االحتادي  االحتيــاط  مجلس 

األمريكي في سياسة رفع أسعار الفائدة.
ونقلت “يونهاب”، عن مســؤول في ســلطات 
الصرف األجنبي الكوري القول “ســنراقب عن 
كثــب ما إذا كانت هناك رهانــات مضاربة من 
السوق اخلارجية وسط ضعف الوون الناجم عن 
ارتفاع الدوالر”. وسجلت العملة أدنى مستوى 
سنوي لها عند 1345.20 وون مقابل الدوالر عند 
نقطة واحدة بعد افتتاح الســوق، لكن الوون 
قلص خســارته ليتداول بارتفاع مقابل الدوالر 
بعد التحذير اللفظي. وظل الدوالر ثابتا مقابل 
العمالت الرئيسية، وسط احتمالية أن يواصل 
األرجح الضغط  األمريكي على  املركزي  البنك 

لتشديد نقدي قوي لترويض التضخم.

أسعار الذهب ترتفع من 
أدنى مستوياتها خالل 

ثالثة أسابيع

تقلبات في أسعار النفط مع 
تجدد المخاوف من شح المعروض

كوريا تشدد الرقابة على 
حكومات أوروبا في حيرة أماممضاربات سوق الصرف

 تداعيات أزمة الطاقة
الدوالر يستقر واليورو يتراجع إلى 
أدنى مستوى خالل عقدين من الزمن

أزمة الغذاء العالمية تعزز رصيد المحاصيل المعدلة وراثيا
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

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

Public Tender Announcement for Tender No: 011-SC-22-EBS22nd Announcement) 
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service
Tender No.: 011-SC-22-EBS22nd Announcement) 
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one qualified contractor which can conduct competitive services for dynamic 
pressure surveillance with competitive price for two firm years plus one optional year, such as downhole sampling, downhole 
pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion tools, fishing etc., and will 
deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir surveillance and production optimization. 
One interpretation engineer service at EBS Oilfield.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang 
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 7th September 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD and duration should be 120  days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcements for Tender No: 022-SC-22-EBS(2nd Announcement)
Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction
Tender No.: 022-SC-22-EBS(2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor which has enough experience and ability to carry out the project of 
Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction. For more details, please refer to 
ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. 
please email to  baoxiaofang@ebspetroleum.com& cp@ebspetroleum.com and and submit the following documents one day 
in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
Note: 
* Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- 
Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or 
its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
* Joint venture (Consortium) bidding shall be deemed as disqualified for price opening.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM September 14th, 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of USD 50,000.00 and valid for 120 days since the tender close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept 
not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: baoxiaofang@ebspetroleum.com& cp@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

جمهورية العراق
مجلس الوزراء

شركة النفط الوطنية العراقية
شركة احلفر العراقية

شركة عامة
الى/ السادة اجملهزين واصحاب الشركات اخملتصة

م/ اعالن املناقصة (14/جتهيز/2022/ لوازم/مخزنية) للمرة الثانية

1- يســر (شــركة احلفر العراقية/ شــركة عامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم  
لتجهيز (PLUG AND SOCKET) من منشأ الواليات املتحدة االمريكية USA  او ايطالي او فرنسي مع تقدمي شهادة 
منشا مصدقة وحســب الضوابط واملواد واصلة الى مخازن الشركة في البصرة/ البرجسية وبفترة جتهيز (60) يوم 

من تاريخ توقيع العقد.
2- ســيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية والتي تتيــح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة 

االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة)
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال 

بـ (شركة احلفر العراقية/الهيئة التجارية/ قســم العقود اللوجستية)  (Logistic.cont.s@idc.gov.iq) (8 ساعات 
يوميا) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات

4- بامكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق العطــاء باللغات (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان 
(شــركة احلفر العراقية/ شــركة عامة في محافظة البصرة / الزبير/ البرجسية) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير 

املستردة البالغة (100،000) مائة الف دينار.
5- آخر موعد لتسليم العطاءات الى العنوان االتي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة/ الزبير- البرجسية- مقرر 
جلنة فتح العطاءات) في املوعد احملدد هو (يوم االربعاء املوافق 2022/9/21 الســاعة الثانية عشر ظهراً) سوف ترفض 
العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي 
(في البصرة/ الزبير- البرجســية/ مقر شــركة احلفر العراقية/ جلنة فتح العطاءات) في الزمان والتاريخ يوم االربعاء 
املوافق 2022/9/21 الســاعة الثانية عشر ظهرا) يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء (خطاب ضمان مصرفي 

او صك مصدق او سفتجة) ومببلغ (3،754،000) ثالثة مليون وسبعمائة واربعة وخمسون الف دينار عراقي الغير .
6- آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم االحد املصادف 2022/9/18

7- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون اليوم التالي موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد لغلق املناقصة .

8- العناوين املشار اليها انفا (العراق/ البصرة- البرجسية/ شركة احلفر العراقية- الهيأة التجارية)
9- الكلفة التخمينية للمناقصة (125،117،000) مائة وخمســة وعشــرون مليون ومائة وســبعة عشر الف دينار 

عراقي الغير.
10- في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فإنه يتم استبعاد عطائه.

11- يتم اســتبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة (السيولة النقدية) الواردة بتعليمات ملقدمي 
العطاء (ورقة بيانات العطاء) مبوجب وثائق املناقصة.

مع التقدير...
ء/ املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة
مدير الهيأة التجارية
ايثار داود سلمان

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

Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-22-EBS22nd Announcement) 
Provision of HSE Materials for OM 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of HSE Materials for OM
Tender No.: 005-PC-22-EBS(2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum 
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender 
fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one or two contractors who has enough experience and ability to carry out 
the Project Provision of HSE Materials for OM, including kinds of detectors, rope, PPE, protective goggles, firefighting 
foams, etc. The kind of materials is more than 100.
Note: For more details, please refer to ITB document after purchase.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to both Ms. 
Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com  and cp@ebspetroleum.com  for S2 Camp entry pass with one day 
advanced. please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will 
come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Color Copy of Registered Company Document
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 4:00 PM  14th September 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile).
C. Bid Bond with a value of USD 3,500.00 and valid for 120 days since the close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. 7 days before submission date..
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.
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شعر

متتاليني شــاعر اميركا بني العوام 2001-
األعوام  بني  نيويورك  2003...وكذلك شاعر 

2044-2006«ص5.
لكن ستيفن من جهة أخرى يؤكد أن دواوين 
كولينز املطبوعــة خالل عقد الثمانينيات 
لــم تلق اي حضور أدبي المع اال بعد صدور 
كتابه الرابع »اسئلة حول املالئكة« مطلع 

تسعينيات القرن املاضي.
وصــدر لكولينــز الــذي يصفــه الناقد 
والشــاعر مايــكل دونافي:«بأنه مزيج من 
الســهولة والذكاء«،وهو أيضاً«يتوفر على 
شــعر عظيم مثير للمشــاعر ويتضمن 
أل  توصيف  »بحســب  ســوداء  كوميديا 
بــال  الفديو«،و«وجــه  كيندي:«قصائــد 
الغرق«1995،و«التفاحــة  تعبير«،و«فــن 
وحده  باريس«،و«األبحــار  أذهلــت  التــي 
الغرفة«،و«نزهة،برق«1998،و«خلع  حــول 
ديكسون«2000،و«تســعة  اميلــي  ثياب 
الشــعر«2 خيول«2002،و«مشــكلة 

ج  ا بر ا » و ،2 0 0 8 » ت لســتيا لبا ا » و ،0 0 5
يائس«2013،و«مطر  للموتى«2011،و«حب 

في البرتغال«2016. 
ســولتر  جــو  مــاري  مراجعــة  وفــي 
لديوان«تســعة خيول« علقــت تقول في 
نيويوروك تاميز ان«اصالة كولينز كما يبدو 
تنبع من التزاوج بني اخليال السريالي احمللق 
وتفاصيل احلياة اليومية التي يتم التعبير 
عنها بكلمــات قليلة عاديــة، معتبرة ان 
واحدا مــن عناصر اجلذب فــي القصيدة 
الكولينزيــة انها تتيح لــك تذكر حياتك 
اخلاصة لبعض الوقت أكثر من القدرة على 

حفظها.
ويصف كولينز الذي يحيل والدة القصيدة 
الى السطر األول باعتباره عالمة التحفيز 
األولى، نفســه بأنه)قــارئ واٍع(:«لدي قارئ 
واحــد في ذهني،شــخص يوجد معي في 
الغرفة،وانا أحتدث اليه،وأريد ان أتأكد بأنني 
ال أحتدث ســريعا أو بطالقــة عالية، عادة 
ما أحاول أن اخلق نغمــة أليفة في بداية 
القصيدة .االنتقال من العنوان الى األبيات 

األولى يشبه الصعود في قارب«ص8.
أتكهــن، مثلمــا يســتطيع أن يتكهــن 
أي متلٍق لكتــاب »يوم الوجــود الوحيد« 
الــذي احتفى بأثنتني وخمســني قصيدة 
شــعرية،ملحقة بنــص احلــوار املهم، ان 
بتجربتهمــا  والنصــار،  الشــاعرين،جنم 
املتغايرتني،وحسهما الشعري  وذائقتيهما 
املفارق قد تقاســما مشتركني ومراجعني 
ترجمــة القصائــد ونص احلــوار فجاءت 
النصــوص املتقاســمة معبــرة عن تلك 
الذائقتــني واحلّســني واجلهديــن لتقدمي 
الشعرية »الكولينيزية« املتسمة،بحسب 
قراءات نقاّده، بقدرتها التحليقية العالية 
احلياتي  في  السريالية،وفخامة سالستها 
املعيــش ومؤثثــات االيــام ومرئياتها من 
األحداث واألمكنة والبشر،وهنا ال أجد في 
ذلــك غرواً جتاه شــاعر أول ما ألهم فتوته 
الشاعرة مركب شراع يجري على صفحة 
مــاء رمبا لم تــره عني أخرى، ولم يحســه 
احســاس آخر، غير عني واحســاس ذلك 
الفتى كولينز نفســه الذي أجاب محاوره 
بلمتون في معرض رده على ســؤاله:متى 

بدأت الكتابة؟ فيجيبه:
-بــدأت الكتابــة مبكراً جداً.لــدي ذكرى 
املرة األولى التي الهمتنــي فيها الكتابة.

كنت فــي اجلزء اخللفي من ســيارة والدي 
على طريق RDR فــي مدينة نييورك.كان 
عمري حوالي العاشــرة .كنت في املقعد 
اخللفي ورأيت مركباً شــراعياً على النهر 
الشــرقي.أتذكر أنني طلبت مــن والدتي 
قلم رصاص،وكتبت شــيئاً ما.ال أعرف ما 
الذي كتبته.لكنني اتذكر أنها املرة األولى 
التي رايت فيها شيئاً ما وشعرت بنوع من 

املســؤولية لتســجيل بعض ردود الفعل 
جتاهه.كان أول عمل أدبي لي«ص 131.

وتبدو هذه األلهاميــة احلياتية األولى لدى 
ذلك الفتى قد طبعت حســه الشــعري 
مبؤثثــات ومرئيات احليــاة التي راحت فيما 
بعد تؤطــر معظــم لوحاته الشــعرية 
اضوائها  وأطيــاف  بألوانها  تلونــت  التي 
قصيدة  ،مثالً،في  الصباح  وظاللها،فضوء 
»يوم الوجود الوحيد«هو السطر األول من 

مسرحية اليوم:
شمس الفجر شاحبة وظليلة

ومن مكاني وانا مضطجع في السرير أرى 
شبحاً

في األعلى على هيأة نافذة،
روح مستطيلة طويلة

ترمقني في الفراش كأنها

على وشك أن تطالبني 
باألنتقام ملقتل والدي.

لكن ضوء الصباح هو السطر األول فقط
من مسرحية اليوم

أعني اليوم الوحيد في الوجود
نغمة املفتتح لألغنية الطويلة....

ومثلما الســطر األول هــو مبثابة احلمض 
التحفيز  النووي لدى كولينــز، وهوعالمة 
األولى لــوالدة القصيدة، وهــو الذي يقود 
الشــاعر فيما بعد الى أجواء مشــاهدها 
مرئياتها  يوميــات  وتفاصيــل  احلياتيــة 
البصريــة واحلســية، كذلك هــي احلياة 
مبفهومهــا الوجــودي تبــداً من ســطر 
صباحها االول.وكولينــز الذي يعتقد أن » 
كتابة الشعر أشــبه بإطفاء شموع عيد 
امليالد«يفترض أنه مــع بداية كل قصيدة 

يتوجــب عليه إشــغال اهتمــام  القارئ/
املتلقي،لكنه في الوقت نفسه ينفي وجود 
اي سبب يجعل املتلقي مهتما به ككيان 
وجودي اجتماعــي، وال حتى بوجودعائلته، 
فيما يكمــن وجوب كينونته جتــاه قارئه 
الــذي تقدمــه بداية  مع ُطعــم األغراء 
القصيدة«يجــب ألن يكون هناك إغراء في 
بداية القصيدة.اريد أن يكون القارئ جاهزاً 
في العربة.ثــم ننطلق.بعــد ذلك ميكننا 
األنتقال مما بدا أنه بيئة مضيافة وودودةالى 
بيئة تكون مربكة أو خادعة أو غير متوازنة 

قليالً.
أريد أن أبدأ من مــكان مألوف وينتهي بي 
األمر في مكان غريب.غالباً ما يكون املكان 
الغريب  كوميدياً،واملكان  مكانيــاً  املالوف 
ال ميكــن وصفه إال بقــراءة القصيدة مرة 

أخرى«ص 148-147.
وغالباً ما يشعر كولينز الذي يبدي اهتماماً 
خاصاً مبتلقيــه وقرائه الذين يدعوهم الى 
جاهزية االنطالق معه في عربته الشعرية 
أن«هناك وقتــاً ألكون فيــه واضحاً،ووقتاً 
ألكون غامضاً في القصيدة.غالباً ما تكون 
القصائد التي تفشل بالنسبة لي قصائد 
يكون فيها الشــاعر غامضاً بشان شيء 
يجب أن يكون واضحاً،او يبسط شيئاً يجب 
تركه غامضاً،..غنها مسألة معرفة ماهي 
األوراق التي يجب قلبها،وماهي األوراق التي 

يجب أن تبقى مقلوبة«ص 148.
ومبثــل خصوصية هــذا األهتمــام يغري 
كولينز قارئه ببلــع طعم بداية القصيدة 
ثم لينطلق معه على عربتها التي ال تقول 
غيــر احلياة،كما في نــداء قصيدة«عزيزي 

القارئ«:
»بودلير يعدك أخاه

وفيلدنك يناديك كل بضعة مقاطع
كمــا لو انه يريد أن يتأكــد بأنك لم تغلق 

الكتاب
واآلن

أنا أدعوك مرة أخرى أيها الشبح اللطيف
والشــخصية الصامتــة الغامضة الذي 

يقف في مدخل هذه الكلمات
بوب يرحب بك في ضوء دراسته

خالعاً ملزمة جلدية ألوفيد لكي يرك إياها
تينسون يرفع قفل احلديقة احملصنة

ومع ييتس أنت تتكئ على شجرة كمثرى 
مكسورة

اليوم ملبد بغيوم واطئة.
وانت معي اآلن

مكتــوب فــي احلقــل املفتــوح لهــذه 
الصفحة«ص 60.

جمال كريم

ُم الشاعران واملترجمان-غير الضؤويني- يقدِّ
ســهيل جنم ومحمد تركي النصارالشاعر 
كولنــز-  )بيلــي  املعاصــر  األميركــي 
22مارس،1941( املوصوف بشعريته احلياتية 
اليومية السلســة«الالذعة«، واملتربع على 
منصة الشــهرة  بني األصوات الشــعرية 

»النيويوركية«لسنوات عدة.
وتاتي أهميــة الكتاب الالفتــة كما قرأت 
واستقرأت من أنه من صناعة جنم والنصار 
بامتياز من حيث اختيار النصوص الشعرية 
املنتقــاة مــن بني أهــم أعمال الشــاعر 
املطبوعة، واالكثرها تداوالً وقراءة وشــهرة،  
او مــن حيــث اختيار نــص احلــوار البالغ 
األهمية الــذي أجراه محــرر مجلة باريس 
األميركية جورج بلمتون خريف 2001 حول 
فن الشــعر كما يفهمه،و يتذوقه، ويبدعه 
كولينز نفسه من حيث مبتنياته اجلمالية 
في  عميقاً  الضاربة  األنسانية  ومحموالته 
مجريات األحداث والطبيعة، وعموم معاني 

وجود احلياة .  
  إن هــذا األمتياز املكلــل بصناعة الكتاب 
الذي تقاســم غالفه بيلي كولينز األســم 
الــى جانــب فوتغرفياه الشــخصية،الى 
أســفلهما عتبــة العنــوان املركزية »يوم 
الوجود الوحيد«وهو العنوان نفســه الذي 
تصدر احدى القصائد املترجمة بني االثنتني 
وخمســني قصيدة التي انتقاها وترجمها 
الشاعران املترجمان ســهيل جنم ومحمد 
تركي نصار من بني أهم اعمال كولينز ذات 

الشعرية البارعة.
الكتاب املنتقى بــذكاء أدبي عاٍل،واملصنوع 
اختيــاراً وترجمة بجهد وإبداع الفتني،يضم  
بني طيات صفحاته االثنتني والسبعني بعد 
املئة ، والصادر عن دار خطوط وظالل للنشر 
والتوزيع 2021 ، مستهل مقدمة إختزالية 
وقد تضمنت مقتطعات وانطباعات نقدية 
البارعة  والنقديــة  والرؤية  العمــق  بالغة 
والنقاد. فستيفن كوفج  الكتاب  لعدد من 
كاتب املقدمة نفسه يرى في كولنز املولود 
في نيويــورك 1941 وبروفســور جامعتها 
األبرز،وأســد أدب مكتبتهــا العامة للعام 
1992،فضالً عن تربعه على عرش شــعرها 
مــن عام 2004 وحتى عــام 2006،  أنه »لم 
يسبق لشــاعر ان حقق شهرة كولينز من 
قبل فــي عالــم الشــعر املعاصر:فتذاكر 
بالكامل ومبيعات  تباع  قراءاته الشــعرية 
كتبــه تصل الى حدود قــل ان يحظى بها 
شاعر في اي مكان بالعالم، واختير لعامني 

بيلي كولينز كما اختاره وترجمه صانعا كتاب »يوم الوجود الوحيد«
السطر األول عالمة التحفيز األولى لوالدة القصيدة:

إن هذا األمتياز المكلل بصناعة 
الكتاب الذي تقاسم غالفه 

بيلي كولينز األسم الى جانب 
فوتغرفياه الشخصية،الى 

أسفلهما عتبة العنوان 
المركزية »يوم الوجود 

الوحيد«وهو العنوان نفسه 
الذي تصدر احدى القصائد 

المترجمة بين االثنتين وخمسين 
قصيدة التي انتقاها وترجمها 

الشاعران المترجمان سهيل 
نجم ومحمد تركي نصار من 

بين أهم اعمال كولينز ذات 
الشعرية البارعة

معارض

اصدار

متابعة ـ الصباح الجديد:

منذ عــام 2016، انتظم »معــرض عّمان 
للكتــاب« ســنوياً بعد فتــرة طويلة من 
التعّثرات والتأجيل سادت بسبب خالفات 
داخل اجلهــة املنّظمة؛ »احتاد الناشــرين 
الدولية  الدعم للتظاهرة  األردنيني«، وقّلة 

الوحيدة اخملّصصة للكتاب في البالد.
بقــي الدعم علــى حاله حتــى اليوم، إذ 
تنطلــق فعاليات الــدورة 21 من املعرض 
مســاء اخلميس، األّول من أيلــول املقبل، 
فــي »املركز األردني للمعــارض الدولية«، 
وتتواصل حتى العاشــر منه، مبشــاركة 
حوالي أربعمئة دار نشــر عربية، بحسب 
تصريحات صحافية لرئيس االحتاد جبر أبو 

فارس.
وأوضح أبو فارس بــأن التظاهرة ال تتلّقى 
ص  أي دعم من القطاع اخلاص، بينما تُخصَّ
لها مبالغ محدودة من قبل وزارة الثقافة، 
كما هو حال جميع الهيئات الثقافية في 
األردن، باإلضافة إلى »أمانة عّمان الكبرى« 
التــي متثَّــل فــي اللجنة االستشــارية 
للمعــرض مــع وزارتي الثقافــة والتربية 

والتعليم، والتعالي العالي.
وكانــت الــدورة احلالية مهــّددة باإللغاء 
ـ  ـ حتى آذار املاضيـ  بســبب عدم العثورـ 
علــى مكان مالئم إلقامتهــا، بعد انتهاء 
عقد اإليجــار ألرض تقع على طريق املطار 

أُبــرم عام 2016، علماً بــأن املوقع تغّير 
ألكثر من مّرة قبل ذلك التاريخ.

حتى آذار املاضــي، كانت الدورة احلالية 
مهّددة باإللغاء بسبب عدم العثور على 

مكان مالئم إلقامتها
»القدس  املعرض حتت شــعار  ويُفتتح 
عاصمة فلسطني« الذي متّ تثبيته منذ 
ثقافياً  برنامجاً  ويتضّمــن  دورات،  عّدة 
فيه العديد من الندوات وحفالت إشهار 
الكتب وفعاليات خاّصة باألطفال، إلى 
جانب ندوة يشــارك فيها عدد من وزراء 

الثقافة العرب.
اختيار دولة الكويت ضيَف شــرف  ومتّ 

ص فعاليات  لهذا العام، حيث سُتخصَّ
ثقافيــة جلهــات كويتيــة متنّوعــة، 
منها ندوة بعنــوان »القدس في عيون 
فوتوغرافية  صــور  ومعرض  الكويت«، 
الــذي  املتواصــل  للدعــم  مكــّرس 
للقضية  الكويتــي  الشــعب  يّقدمه 

الفلسطينية منذ النكبة عام 1948.
كما يُحتفى بالكاتب والسيناريســت 
وليد ســيف )1948( شخصية ثقافية 
لــدوره  »تقديــراً  وذلــك  للمعــرض، 
وإسهاماته بنشــر الدراما التلفزيونية 
الهادفــة، وخصوصاً الدراما التاريخية. 
كما يُعد أحــد أهم الكّتاب في العالم 

العربي الذين استطاعوا توظيف التراث 
العربي واإلسالمي في أعمال تلفزيونية 
ترتقي بالذائقة، وتلتزم بقضايا األمة«، 

وفق بيان »احتاد الناشرين األردنيني«.
يُذكر أن خســائر قطاع النشر األردني 
ارتفعت مع انتشــار جائحــة كورونا، 
النشــر  دور  أغلقت عشــرات  حيــث 
أبوابها نتيجة عدم قدرتها على تطوير 
ه املؤّسسات  صناعتها من جهة، وتوجُّ
الثقافية في البلدان العربية، اخلليجية 
ميزانياتها  في  التقّشــف  إلى  حتديداً، 
التــي كان يذهــب جزء منــه القتناء 
الكتاب األردني والعربي، من جهة أخرى.

: مشــاهدات  العمراني  »تــراث بغــداد 
فــي األبنيــة العباســية والعثمانيــة 
والبغداديــة«، عنوان الكتــاب الذي صدر 
حديثــاً للباحــث صالح عبد الــرزاق عن 
»دار احملّجة البيضاء«. يســتعرض العمل 
يعود  والتــي  التراثية  املدينــة  معالــم 
ومنها:  العباسي؛  العصر  إلى  إنشــاؤها 

»املدرســة املســتنصرية« التي بناها 
 ،1233 باهلل عام  املســتنصر  اخلليفة 
و«القصر العباســي« الذي ُشّيد زمن 
اخلليفة الناصر لدين اهلل سنة 1181، 
مروراً بالفترة السلجوقية واإليلخانية 
العثماني  العهد  إلى  وصوالً  املغولية، 
حــني بنيــت »املدرســة املوّفقيــة« 

)القشلة( و«خان مرجان« وغيرها.

أحمد مصطفى سعيد 
)1(

البكاء ال يطّيب جرح حفيدي
وال يسّد فاه الّنحيب

وال الّرجاء
واستجداء الّسماء
بفيوضات دعاء دواء

وال العبرات
تهدئ روعة الروح ربتا

فتفر الغصة هاربة

)2(
لقاء

وصل
ولهفات
ضّمات

وتشّق لك املقادير
ألف خندق للبعاد

واحلسرات اخلتام
قّح البكاء

)3(
ال تثق في شيء

واهم أنت
فاألمر موكل للّسماء

طف بناظريك
ملن حول

جتحظ عيناك دهشة
وحيرة

فقراء الّذكاء
الّنجوم لهم ندماء

والقمر جارية
وامليسورون

تعافهم الّدميات

)4(
قاسية هي احلياة

وعاّقة
للقلب الوليد

وغانية
فاجرة

جتزل العطاء
جلالميد القلب

العميان رحمات

)5(
ساعة

وقّداحة
ووسادة

كّل ما أبقته األّيام لنا حّب
حسبناه باألمس البعيد

جّنات

)6(
حاذر يا صغير
من يد فارغة

وساق مبتورة القدم
وروح وّثابة العشق
فالعشق املكتمل

وراءه صحيح البدن
وخزائن كفيلة

بقتل األلم

)7(
خّوانة احلياة صغيري

فحاذر
تهديك الّنهار

هبة
وفي طرفة عني

ترميك في رمس
العتمات
وال خيار
الّرضوخ

للّسكات

)8(
ترى ما حال اهلّل

وهو يبصر
الوجوه الكاحلة عوزًا

بيض القلوب
الّساهرين خواء بطن

والّروح بشّمة رضا
يبكيهم جزاء الّصبر

أم ميقت عجزهم
وهو العالم

من قبل ومن بعد
له األمر

)9(
أّيها املوت

أضللت البيت
والّدرب

ورب احلياة
أنت الّنجاة

واملمحاة
لكّل أّنة

ونحبة
وعبرة

سكنت الّروح
وال صّد

)10(
أيا أنا املبتلى

بعشق
ويباب

من أّي باب يأتي
الفرح

والّدروب
معتمة

)11(
إياك أن تعاتب يوًما
ذات النهد الكاعب

نهًدا
ستنتقم لثًما

ضًما
حتى تصير

طيًنا الزبًا
إياك أن تعاتبها

فإن لقيتك
وحيًدا

في سوق
صحن جامع

لن متانع
تطفئ صهد الهجر

مباء دافق.

إحدى عشرة غصة

»معرض عّمان للكتاب«: رغم محدودية الدعم
بمشاركة حوالي أربعمئة دار نشر عربية..

مشاهدات في األبنية العباسية والعثمانية والبغدادية«

»تراث بغداد العمراني«
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
تتزوج من نفس الرجل كل خمس 
سنوات خوفًا من فقدان ذكرياتها

قررت امرأة بريطانية جتديد عهود الزواج وعقد 
قرانها علــى زوجها مرة كل 5 ســنوات بعد 

إصابتها مبرض خطير يهدد حياتها.
كيلــي وارنيل )43 عامــاً( مصممة على صنع 
أكبر عدد ممكن مــن الذكريات بعد خضوعها 
لعملية محفوفة باخملاطر اســتغرقت تســع 
ساعات على ورم في املخ، وقام خاللها اجلراحون 

بقطع جمجمتها إلزالة الورم.
واحتفلت كيلي وزوجها جون ببقائها على قيد 
احلياة بحفل مذهل فــي الس فيغاس. وتقول 
كيلي »ســأتزوج جون كل يوم إذا استطعت، 
لكن هذا ليس عملياً. بدأت فكرة التجديد على 
أنها ممتعة، ولكن منذ تشخيص الورم كرست 
حياتي لصنع أكبر عدد ممكن من الذكريات، لي 
ولعائلتي«. وأضافــت » لقد كان الورم حميداً، 
ولكن قيل لي أنــه بدون جراحة، ميكن أن أفقد 
البصــر. ولم تكن احتمــاالت النجاة من مثل 

هذه العملية الدقيقة كبيرة.
وكان هنــاك أيضاً احتمال أن أكون مشــلولة 
بشكل دائم أو أفقد ذاكرتي الطويلة وقصيرة 
املدى ففكــرت: ماذا لو كنت غيــر قادرة على 

تذكر أيام زفافي؟«.
وقد تكون الذكريات مهمة بشكل خاص ألنه 
قبل 18 شــهراً مت إخبار الزوجني بأن ورم كيلي 
قد عاد، لكنها تواجه املستقبل في إطار ذهني 
إيجابي، وقالت »فــي الوقت احلالي، هذا أصغر 

من أن يسبب لي مشكلة.
هناك فرصة أن يبقى علــى هذا النحو، ولكن 
في حالة منوه، سأواجه اجلراحة في املستقبل 
بقوة وإيجابية. لدي الكثير من الذكريات التي 
ما زلت أصنعها مع جــون وعائلتي. لدينا هذا 
احلب العميق وأشــعر أنني محظوظة بشكل 
ال يصدق«. ويقول جون »نحــن بالتأكيد نعتز 
كل يوم ببعضنا البعض أكثر منذ تشــخيص 

كيلي.
أســتيقظ شــاكراً ألنني رأيت وجه كيل كل 
يــوم«. ويفكــر الزوجــان مســبقاً في حفل 
الذكرى الســنوية العاشــرة في عــام 2026، 
حيث يخططــان للذهاب إلــى نيويورك هذه 
املرة وسيكون عقد القران حتت مفهوم صائدو 
األشــباح، بحســب صحيفة ويلــز أون الين 

البريطانية.

فنانون في اليابان يصنعون
»أطعمة بال طعم«

60 منحوتة بالســتيكية غريبــة بالتواءاتها، 
ظهرت فــي معرض مقام فــي طوكيو أخيراً، 
إلبــراز مهارات فنانــني يابانيــني يعملون في 

مصنع مجموعة »أيواساكي« في يوكوهاما.
منــاذج بالســتيكية متثل »بــرج بيــزا املائل« 
وســمكة تطبخ نفســها وتنــني يخرج من 
الفاكهة ظهرت في املعــرض، مصنوعة بأدق 
التفاصيل، على غرار حســاء النودل والوجبات 
اخلفيفة املقرمشــة، التي كانت لفترة طويلة 
تُعــرض خارج املطاعــم اليابانية، ضمن فنون 

»شوكوهني سامبورو«.
ووفقــاً لصحيفــة »جاكرتا بوســت«، كانت 
الـ »سامبورو« تنتشــر خارج مطاعم النودل 
واملطاعم العائلية فــي أنحاء اليابان بعد قرن 
من اســتخدام املطاعم منحوتات شــمعية 

للترويج لقائمة وجباتها.
وعن ابتكاراته، قال فنان األطعمة البالستيكية، 
شنينتشــيرو هاتاســا، لوكالة فرانس برس: 
»علينا اتباع أوامر الزبائن وأخذ وجهة نظرهم 
عند صنع املواد، لكن عندما نحلم بتصميمات 
ممتعــة من املمكن اســتخدام اخليــال«. ومن 
االبتــكارات املعروضــة، روبيــان بأربعة أرجل 
يتجول مثل منر على جبل من امللفوف املبشور، 
ولعبــة تتريس مصنوعة مــن الدجاج، وطبق 
اإلفطــار الياباني »ناتو« على شــكل إعصار. 
ووفقاً للصحيفة، يشكل الغذاء املزيف سوقاً 

مباليني الدوالرات في اليابان.

بغداد - الصباح الجديد:

أعلن الفنان ســعيد قابيل مدير 
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي عن نتائج مشروع “نشر 
الرسائل العلمية” ضمن إصدارات 
ومطبوعــات املهرجان في محور 
الدورة املقبلة “التجريب املسرحي 

والتطور التكنولوجي”.
وكانت رسالتان من العراق االولى 
هاشــم  كاظم  للدكتور محمد 
التقنيات  “جماليــات  وعنوانها  
العرض  الرقميــة في تشــكيل 
والدكتور  العاملــي”،  املســرحي 
علــي محمــد عبيد ورســالته 
“الواقع االفتراضي وانعكاســاته 
املســرحي”، كما   املمثل  أداء  في 
فاز ســباعي الســيد من مصر 
املعلومات  تقنية  “أثر  برســالته 
الرقمي  املســرح  املســرح-  في 
منوذجا”،  و الدكتور محمود صبري 
من مصر ايضاً، وعنوان رســالته 
“العالقة بني الوســائط الرقمية 
ومفهوم احملاكاة في فضاء العرض 
املســرحي” ، و“توظيــف الصورة 
الرقميــة في العرض املســرحي 

والوسائطية  الدرامي  الفعل  بني 
استنادا إلى ثالث جتارب من املسرح 
البريطانــي”. للدكتــورة جنــوى 
قندقجي مــن األردن، وفازت أيضا 
نوران مهدي من مصر برســالتها 

“خطــاب األجســاد املهجنة في 
الفنون األدائية املعاصرة – دراسة 
البيوثقافية”،  األنثروبولوجيا  في 
وعمرو األشــرف محمــد صالح 
الدالــي من مصر ايضــا، وعنوان 

الفراغ  وتشكيل  “الضوء  رسالته 
املســرحي  الرقص  عــروض  في 

احلديث في مصر”.
الرســائل  مبســابقة  الفائــزون 
العلمية ســوف يتم نشــر كل 

رســالة في كتاب، إضافة جلائزة 
وســيتم  كاتب،  لــكل  ماليــة 
اخلاصــة  النــدوات  تقســيم 
بالرســائل على جلســتني، ثالث 
الدكتور  يديرها  الندوات  من هذه 

رســائل  وثالث  زعيمــة،  محمد 
يديرها الدكتــور عبد الرحمن بن 

زيدان.
الدولــي  القاهــرة  مهرجــان 
للمســرح التجريبي يقام برعاية 
وزيــرة الثقافة الدكتــورة نيفني 
العليا  جلنته  وتتشكل  الكيالني، 
مــن كل مــن: الدكتــور جمال 
ياقــوت رئيًســا، الدكتور محمد 
الفنان  الشــافعي،  الرحمن  عبد 
ســعيد قابيل، مديــرا املهرجان، 
وعضوية كل من: الدكتورة هدى 
وصفي، الدكتور أبو احلسن سالم، 
الدكتور  الشــيوي،  أمين  الدكتور 
أحمد مجاهد، الدكتورة أســماء 
الديكور  الطاهر ومهندس  يحيى 

حازم شبل.
ويهدف املهرجــان إلى خلق حالة 
مختلف  بني  واحلوار  التواصل  من 
إضافة  واجلماعــات،  الشــعوب 
إلــى تعريف اجلمهــور في مصر 
واملنطقة العربية بأحدث التيارات 
في املشــهد املســرحي، وإتاحة 
املســرحيون  منها  يطــل  نافذة 
العالم على أحدث تطورات  حول 
املشــهد املســرحي فــي مصر 

والبالد العربية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
يعلن الفائزين بمشروع »الرسائل العلمية«

بعد العراق.. الجفاف يتسبب بظهور أنقاض مدينة أثرية في بريطانيا

الطفل األسترالي« ضحية التنمر«
يقتحم عالم السينما

العثور على »أكبر عثة في العالم«
ألول مرة في الواليات المتحدة

اثنتان منها لمحمد كاظم وعلي محمد عبيد.. 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة ـ الصباح الجديد:

كانــت مملكة داهومــي في غرب 
إفريقيــا تنفرد مبيــزة فريدة عن 
ممالك ودول العالم، فهي الوحيدة 
التــي ضمت جيشــاً مكوناً من 

النساء فقط.
السابق  في  داهومي  واشــتهرت 
املنحوتة، فضالً  الفنية  بأعمالها 
لتجارة  رئيسياً  مركزاً  كونها  عن 
األطلســي،  احمليط  فــي  الرقيق 
وكانــت موجودة منــذ قرون من 
نحو1600 حتى السنوات القليلة 
األولى من القرن العشــرين فيما 

يعرف حالياً باسم بنني.
وكانت اإلمبراطورية ذات العقلية 
إما  الســكان،  تأسر  العسكرية 
من خالل الغارات أو احلروب، وتبيع 
العبيد ســنوياً لألوروبيني مقابل 
واملنسوجات  البنادق  مثل  ســلع 
والكحــول. لكن هــذا التجريف 
املنتظم لشــعبها أدى جزئياً إلى 
تشــكيل  مقصودة:  غير  نتيجة 
اجليــش الوحيــد املســجل في 

العالم املكون من اإلناث فقط.
أمــازون  محاربــات  وتشــكلت 
داهومــي - كما كــن يعرفن في 
الغــرب تيمنــاً باإلنــاث احملاربات 
في األســاطير اليونانية - بدافع 
الضرورة في عهد امللك غيزو، الذي 

حكم مــن 1818 إلى 1858، وأدى 
نقــص الذكور فــي جميع أنحاء 
إما من خالل خسارتهم  اململكة 
في احلــرب أو العبودية إلى ظهور 
امللك  واســتخدم  فريــد.  جيش 
النســاء من قبيلة الفون احمللية 
وأصبح  العســكرية  قوته  لبناء 
يشــار إليهن باســم »مينو«، أي 

»أمهاتنا« بلغة الفون.
إما  التجنيد  عمليــات  وكانــت 
طوعيــة، وبعضهــن ال يتجاوزن 
الثامنة من العمر، أو يتم أخذهن 
من األســرى. ومبجرد أن يصبحن 
اجليــش، مينعن من  أعضــاء  من 

إجنــاب األطفال أو الــزواج من أي 
شخص غير امللك.

وعاشــت احملاربات في أحياء غيزو 
وكــن يحصلــن على إمــدادات 
وزار  والعبيــد،  والكحــول  التبغ 
عشــر  التاســع  املستكشــف 
بيرتون  ريتشــارد  السير  الشهير 
اجملموعة في عــام 1860 وذكر أن 
احملاربات كان لديهن ما يصل إلى 

50 عبداً لكل منهن.
القصــص  إحــدى  ووصفــت 
اإليطالي  القــس  رواهــا  التــي 
فرانشيســكو بورغيــرو في عام 
1861، جيشــاً »مخيفــاً وحافي 

جندي   3000 يضــم  القدمــني« 
والهراوات  بالسكاكني  مسلحني 
يكفي  مبــا  احلالقــة  وشــفرات 

لتقطيع الناس إلى نصفني.
وخالل هجوم وهمي، شــاهدهن 
يتســلقن شــجيرات شــائكة 
ضخمــة، متجاهــالت أي جروح 
ناجتة عن املســامير، قبل اقتحام 
إلى  الســجناء  وإعــادة  األكواخ 

امللك. 
وتضمنــت املعــارك احلقيقيــة 
على  احملاربات  فيها  شاركت  التي 
العبيد ضد  غارات  املواجهة  خط 
مختلف املمالــك اجملاورة، إضافة 
إلى حربني مرهقتني ضد فرنســا 
التاســع عشر.  القرن  نهاية  في 
ولقد خســر اجليش كلتي احلربني 
ضد معارضة مســلحة متفوقة 
ولكن كانت هنــاك حكايات عن 
نســاء يقطعــن رؤوس أعدائهن 

أثناء القتال.
وبعــد 300 عــام، مت حــل اجليش 
فــي عــام 1904 عندما أصبحت 
فرنســية،  مســتعمرة  اململكة 
على الرغم من انتشار الشائعات 
بأن عدداً قليالً من احملاربات ما زالن 
متخفيات فــي عاصمة داهومي، 
أبومي، أو حتى مت اغتيالهن ســراً 

من قبل الضباط الفرنسيني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قرر اخملــرج جورج ميلر، االســتعانة 
بايلز، في  األسترالي كوادن  بالطفل 

أحدث أعماله السينمائية.
ويحظى الطفل كــوادن بايلز بدعم 
واسع من ِقَبل املشاهير حول العالم، 
بعد تعرضه حلادث تنمر شــهير روى 
تفاصيله في مقطع فيديو انتشــر 

كالنار في الهشيم في عام 2020.
هذا األمر، حفز اخملرج جورج ميلر إلى 
فيلم  للمشاركة في  »بايلز«  اختيار 

.»Furiosa«
كشــف »ميلر«، خــالل مقابلة مع 
الصادرة   »Good Weekend« مجلة 
 Sydney Morning« صحيفــة  عن 
بعدما  »بايلز«  اختــار  أنه   ،»Herald
الذي  املؤلــم«  »الفيديــو  شــاهد 
شــاركته والدته معه في شــباط 

.2020
واعتبر اخملرج أن الطفل أدى أداًء طيًبا 
خالل تصوير العمل، قائاًل: »لقد قام 

بعمل جيد«.
هو طفل من أصحاب الهمم يعاني 
من القزامــة، حتول إلى »ترند عاملي« 
بعــد أن بــدأت والدتــه حملة ضد 
التنمر، عقب تــداول مقطع فيديو 
له، في عــام 2020، تردد صداه حول 

العالم.
الطفل األســترالي، صاحب  وحتدث 
الـ 11 عاًما، عن رغبته في املوت بعد 
تعرضــه ألكثر من حادثــة تنمر في 

املدرسة.
للمقطع،  الواســع  التداول  وعقب 
رد مســتخدمو اإلنترنــت، بالدعم 
املعنوي واملادي، إذ فتح أحد املتبرعني 
بابا جلمع أموال ومســاعدة الطفل 
في الذهاب إلــى مدينة ديزني، وهي 
الدعوة التي حظيــت بدعم املمثل 
ويليامز،  بــراد  األمريكي  الكوميدي 

كونه يعاني من القزامة بدوره.
ألــف متبرع   20 جمع أكثــر مــن 
حــول العالم 723 ألــف دوالر، 474 
ألًفا منهــم من الواليــات املتحدة 
األمريكيــة وحدها، مــن أجل دعم 

عائلة »بايلز«.
ولدهشة العالم، قررت عائلة »بايلز« 
إلى  الترفيهية  الرحلة  حينها رفض 
مدينة ديزنــي ظهر اخلميس املاضي 
، مفضلــني أن تذهب هــذه األموال 
إلى اجلمعيات اخليرية ملســاعدتهم 
فــي التغلب على التنمــر واألفكار 

االنتحارية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
رُصــدت فــي واليــة واشــنطن 
األمريكية أكبــر عثة في العالم، 
2000 ميل عن  حيث تبعد حوالي 
املناطق  فــي  الطبيعي  موطنها 

االستوائية.
 10 جناحيهــا  بســط  ويبلــغ 
بوصات، حيث سجل حامل الرقم 
القياسي السابق 9.8 بوصة، وُعثر 
عليها معلقة على باب مرآب في 
الشــاطئ  على  تقع  التي  بلفيو، 
واشــنطن،  لبحيــرة  الشــرقي 

بحسب »يورونيوز«.
وتُعــرف احلشــرة باســم عثــة 
األطلس، وهي آفة تخضع للحجر 
الصحــي الفيدرالي، مــا يجعل 
شــراء أو بيع العث بأي شكل من 
األشــكال، بدون تصريح أمرا غير 

قانوني.
وأبلغ صاحب املنــزل وزارة الزراعة 
التي   ،)WSDA( واشــنطن  ب والية 

حتث السكان على أن يكونوا على 
اطالع ملساعدتهم على حتديد ما 
إذا كان هناك حشــرات أخرى في 

املنطقة.
وميكن أن تكون عثة األطلس ضارة 
بالنباتــات األصلية فــي الواليات 
املتحــدة، ألنها تســتهلك فقط 
بدال من  املضيفة  النباتــات  أوراق 
الزهور والسيقان اخلشبية واجلذور، 

مثل العث األخرى.

ويتــم تشــجيع الســكان على 
التصوير وجمــع واإلبالغ عن عث 
األطلس إذا شــوهدت. وال تشكل 
العــث تهديدا للصحــة العامة، 
وبالتالي ميكن تصويرها والتعامل 

معها وجمعها بأمان.
األمريكية  الزراعــة  إدارة  وتقــوم 
العلميــة  املعلومــات  بجمــع 
والتقنية املتاحة حول هذه العثة 

وستقدم توصيات لالستجابة.

»مملكة داهومي« تنفرد بجيش من النساء فقط 

بغداد - الصباح الجديد:
ظهرت مجموعة من اآلثار املفقودة 
منذ ســنني طويلة فــي بريطانيا، 
بسبب اجلفاف املصحوب مبوجة احلر 

التي جتتاح البالد هذا الصيف.
»ميــرور«  لصحيفــة  ووفقــا 
ســكان  عثر  فقــد  البريطانيــة، 
مقاطعــة ديربيشــاير البريطانية، 
أنقاض كنيسة وقرية تسمى  على 
”ديروينــت“ مفقودة منذ عام 1944، 
كشــفت عنها موجة احلر، أسفل 
خزان املياه »ليديباور« في املقاطعة.
وأوردت الصحيفــة أن موجــة احلر 
تســببت بانخفاض منسوب املياه 

فــي خزان اخلــزان، ممــا أدى لظهور 
أطالل القرية والكنيسة.

التواصــل  مواقــع  رواد  وتــداول 
التي  لآلثــار  صــوراً  االجتماعــي، 
ظهــرت مــع انخفاض منســوب 
مياه اخلــزان، حيث ظهــرت أطالل 
مع  مقارنًة  جداً،  منخفضة  القرية 

املساحات اجملاورة لها.
وقال تيري ويســترمان، أحد سكان 
املنطقة، في حديثــه مع قناة »بي 
بي ســي« اإلخباريــة: »وجدت من 
بقايــا القريــة، قطعتــني أثريتني، 
مصنوعتني مــن احلديد، حيث بدت 
واحــدة منهما وكأنهــا قفل بوابة 

قدمية«.
واجلفاف،  احلر  موجات  تسببت  كما 
التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف في 
تراجع شديد مبنسوب املياه لنهر بو 

أنها كشــفت  درجة  إلى  اإليطالي 
عن قنبلة من زمــن احلرب العاملية 
الثانية كانت مغمورة باملياه سابقا.
مفعول  العسكريون  اخلبراء  وأبطل 

 1000( 450 كغ  تــزن  التي  القنبلة 
رطل( ونفــذوا تفجيرا محكما، يوم 
األحد، بعد اكتشاف القنبلة في 25 
يوليو/ متــوز بالقرب من قرية بورجو 
فيرجيليــو الشــمالية، حســبما 

ذكرت صحيفة »الغارديان«.
وقال الكولونيل ماركو ناسي: »عثر 
على ضفة  القنبلة  على  الصيادون 
انخفاض منسوب  بو بســبب  نهر 
املياه النــاجت عن اجلفاف«. ومع ذلك، 
القنبلة  إبطــال  مهمــة  تكن  لم 

سهلة.
وأعلنــت دائرة اآلثــار في محافظة 
املاضــي، عن  ايــار  نهاية  دهــوك، 

داخل حوض  أثري  اكتشــاف موقع 
نهر دجلة بعد انحسار مياه النهر، 
املباني،  من  ومجموعة  يضّم قصراً 

إضافة إلى سور حجري.
وتواجه البالد حاليــاً موجة جفاف 
غير مســبوقة، إثر إقدام إيران على 
إنشــاء عددٍ من السدود على روافد 
روافد  وتغيير مجــاري  دجلــة  نهر 
أخــرى، إضافة إلى وجود مشــاريع 
التركّية، وتزامن ذلك مع  الســدود 
شــح األمطار، مــا أّدى إلى جفاف 
مستوى  وتراجع  البحيرات  من  عدد 
إلى مستويات  والفرات  نهري دجلة 

قياسية.
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العواصم ـ وكاالت: 

ســيكون املنتخــب القطري على 
استعدادا  جديدة،  جتربة  مع  موعد 
لبطولة كأس العالم »قطر 2022« 
أرضه  على  سيســتضيفها  التي 
بداية من تشــرين الثانــي القادم، 
وذلك عندمــا يواجه نظيره الغاني 
للمحليني مســاء أمــس في إطار 
مباريات البطولــة الرباعية الودية 
املقامة على ملعب وينر نويشتات 

بالنمسا.
ويغيب عــن مباراة الغــد الالعب 
عبــداهلل األحرق لإلصابــة ، فيما 
فيليكــس  اإلســباني  يســعى 
سانشــيز مــدرب قطــر للوقوف 
أكثر على مستوى جميع الالعبني 
املنتخب  املتواجديــن معــه.وكان 
القطري قد لعب أولى مبارياته في 
املنتخب  أمام  يومني  البطولة قبل 
انتهت  والتي  للمحليــني  املغربي 

بالتعادل بهدفني لكل منهما.
ويختتم العنابي مبارياته بالبطولة 
الوديــة مبواجهة منتخب جامايكا 
للمحليني يوم 26  أب احلالي.. وتعد 
للعنابي ضمن  الثــالث  املباريــات 
التحضيرات  مــن  الثالثة  املرحلة 
املرحلة  استهل  حيث   ، للمونديال 
األولى مبعســكر في مدينة ماربيا 
في إسبانيا، كما خاض خالل الفترة 
املاضيــة مجموعة مــن املباريات 
األندية  مــع مختلف  التحضيرية 
األوروبيــة.. ويلعــب منتخب قطر 
في اجملموعــة األولى بكأس العالم 
، التي تضم اإلكوادور والســنغال 
وهولندا.. وسيبدأ العنابي مشواره 
في  اإلكوادور  مبواجهــة  املونديالي 
املباراة االفتتاحية للبطولة يوم 20 

تشرين الثاني املقبل، ثم السنغال 
يوم 25 وأخيــرا هولندا في 29 من 

الشهر نفسه.      
وســيخوض العنابي ثالث مباريات 
املقبل،  أيلــول  شــهر  خالل  ودية 
األولى ستكون مع نظيره الكندي 
يوم 23 قبــل أن يواجــه منتخب 
تشيلي يوم 27 من الشهر نفسه، 
في حني ســيخوض خــالل نفس 
الفتــرة مباراة ثالثة لم يكشــف 
أو  االحتــاد القطري عــن موعدها 
هويــة املنتخــب الذي ســيواجه 
املباريات  وســتقام  فيها،  العنابي 

النمسا خالل معسكر  في  الثالث 
العنابي هناك.

إلــى ذلــك، اســتعان املنتخــب 
األســترالي لكــرة القــدم مبدربه 
الســابق الهولندي غوس هيدينك 
لنهائيات  التحضير  في  ملساعدته 
كأس العالــم FIFA قطر 2022™ 
احلالي، وذلك  العــام  املقررة نهاية 

وفق ما أعلن االحتاد احمللي للعبة.
وســيتولى هيدينــك الــذي أعاد 
أســتراليا إلــى كأس العالم بعد 
غياب ملدة 32 عامــاً بقيادتها إلى 
الى مونديــال أملانيــا 2006 حيث 

وصلت إلــى الدور ثمــن النهائي، 
غراهام  املــدرب  مســاعد  مهمة 
أرنولــد فــي املبــاراة التحضيرية 
األخيــرة للمنتخــب علــى أرضه 
قبــل النهائيات العاملية األولى في 
منطقة الشرق األوسط، ضد اجلارة 

نيوزيلندا في 22 أيلول في بريزبني.
وقــال الهولندي البالــغ 75 عاماً 
هناك  الى  بالذهاب  »ســعيد  إنه 
أســتراليا ألني أحتــدث مع الناس 
بني احلــني واآلخر عن مســيرتي، 
ودائمــاً ما أركز علــى جتربتي مع 
+ســوكيروس+«، في إشــارة منه 

األســترالي  املنتخب  لقــب  إلى 
الذي أشــرف عليــه هيدينك في 
13 مباراة بــني 2005 و2006 حقق 
خاللها 8 انتصارات مقابل تعادلني 
وثالث هزائم.وتابــع »هذا الفصل 
من مســيرتي منحني الكثير من 
الطاقة. لقد التقيت أناساً لطفاء 
ما  وهذا  ومنفتحني جــداً،  جــداً 

أعجبني كثيراً«.
اعتزاله  مــن  وســيعود هيدينك 
التدريب ملســاعدة أرنولد في هذه 
املبــاراة بســبب غياب مســاعد 
األخيــر الهولنــدي اآلخــر رينيه 

الفترة  تلــك  ميولنســتني فــي 
لتواجده في أوروبا من أجل متابعة 
منافسي أســتراليا في اجملموعة 
الفرنســي  املنتخبــني  الرابعــة 
علماً  والدامناركي.  اللقــب  حامل 
أن املنتخب التونسي معهم أيضاً 

في اجملموعة.
أحــد  كان  الــذي  أرنولــد  ورأى 
مســاعدي هيدينك في مونديال 
الهولندي  وجــود  أن   ،2006 أملانيا 
املنتخب، مضيفاً  سيلهم ويحفز 
»غــوس رائع في روايــة القصص، 
وبالتالي أتطلع بفارغ الصبر لرؤية 
تأثيره على هــذا اجليل احلالي من 

الالعبني األستراليني«.
الكثير من شــباننا  وتابع »يعرف 
مآثــره وإجنازاتــه على املســتوى 
الدولي، لكن لم تتح لهم الفرصة 
مطلقــاً ملقابلته«.وباإلضافة الى 
فترتيه كمدرب مؤقت لتشيلسي 
اإلنكليزي، أشــرف هيدينك خالل 
على  الطويلة  التدريبية  مسيرته 
مدريد  ريــال  اإلســباني  العمالق 
ومواطنــه أيندهوفن وفالنســيا 
تدريبه  الــى جانــب  اإلســباني، 

منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.
لكن قــد تكون قيادتــه ملنتخب 
مشاركة  املضيف  اجلنوبية  كوريا 
الى   2002 ملونديــال  اليابــان  مع 
للنهائيات  النهائــي  نصف  الدور 
العاملية، أبرز اجنازاته على اإلطالق.. 
ويقام مونديال قطر بني 20 تشرين 
الثانــي و18 كانــون األول حيــث 
يفتتح األســتراليون مشاركتهم 
النهائيات  فــي  توالياً  اخلامســة 
ضد  تاريخهم  فــي  والسادســة 
فرنسا في 22 تشرين الثاني ، قبل 
لقاء تونس فــي 26 منه والدمنارك 

في 30 منه.

ميونيخ ـ وكاالت:
واصــل بايرن ميونــخ حفاظه على 
العالمة الكاملة في الدوري األملاني 
بانتصاره الثالث على التوالي، وذلك 
)7-0( أمس  على حســاب بوخــوم 
األول.. الفريق البافاري جنح في الثأر 
من هزميته على يــد بوخوم في ذات 
امللعب املوســم املاضي )2-4(، ليرد 

الدين له بأفضل سيناريو.
ويستعرض التقرير أبرز احلقائق التي 
صاحبت فوز بايرن الســباعي خارج 

أرضه في السطور التالية:

بدايــة تاريخيــة: وصل بايــرن إلى 
النقطة التاســعة بعــد 3 جوالت 
علــى بداية البوندســليجا، ليتربع 
علــى عــرش جــدول الترتيــب بال 
منافــس.. كما حقق رجــال املدرب 
جوليان ناجلسمان فارق أهداف بلغ 
14، بعدما سجل 15 هدفا واستقبل 
واحدا فقط، ليســجل أفضل بداية 

في تاريخ أي فريق بالبوندسليجا.
أكبر انتصــار خارجي: عــادل بايرن 
أرضه  انتصار حققــه خارج  أفضل 
على مدار تاريخ البوندسليجا، وذلك 

بعدما ســبق له الفوز على سانت 
باولــي )8-1( في أيــار 2011، وفيردر 
برمين )7-0( فــي كانون األول 2013.. 
كما تلقى بوخوم أكبر هزمية مبلعبه 
البوندســليجا،  اإلطــالق في  على 
متجاوزا خســارته )0-6( أمام فيردر 

برمين في تشرين األول 2006.
ضيف مزعج: استهل بايرن موسمه 
بإســقاط فرانكفورت في عقر داره 
(6-1( قبــل الفوز علــى بوخوم )7-

0(، ليصبــح ثاني فريق يســجل 6 
أهــداف علــى األقل فــي مباراتني 

متتاليتــني خارج أرضــه على مدار 
تاريــخ البوندســليجا.. وكان فيردر 
برمين الفريق الوحيد الذي حقق ذلك 

عام 2006.
غزارة تهديفيــة: بوصوله إلى 15 
هدفا فــي أول 3 جــوالت، أصبح 
بايرن صاحب أعلى سجل تهديفي 
علــى اإلطالق فــي أول 3 مباريات 
العمــالق  وحطــم  باملوســم.. 
البافــاري بذلك رقم شــتوجتارت 
السابق، الذي سجل 14 هدفا في 

بداية موسم 1985-1984.

حقائق تاريخية تزين فوز بايرن ميونخ السباعي

هيدينك يعود لقيادة منتخب أستراليا في النهائيات 

تجربة أفريقية تجهز قطر لمونديال 2022 لندن ـ وكاالت:
أدان االحتــاد اإلجنليزي لكرة القــدم، األملاني توماس 
توخيل مدرب تشيلســي، بســبب إدعــاءات حول 
ســلوكه غير الالئق، خالل التصريحــات التي أدلى 
بها حول احلكم انتوني تايلور عقب تعادل فريقه مع 
توتنهام 2 /2 بالدوري املمتاز.وقال توخيل إنه »رمبا من 
األفضل« أال يدير تايلور مباراة أخرى لتشيلسي، بعد 
القرارات املثيرة للجــدل للطاقم التحكيمي خالل 
مبــاراة الديربي التي جرت على ملعب ســتامفورد 
بريدج في 14 آب اجلاري.. وفرض احتاد الكرة اإلجنليزي 
على توخيل غرامــة مالية بقيمــة 35 ألف جنيه 
إســترليني )41 آلــف و200 دوالر( بجانب منعه من 
التواجد في املنطقة الفنيــة لفريقه ملباراة واحدة،  
بعد املشــاجرة التي نشــبت بينه وبــني اإليطالي 
انطونيــو كونتــي مــدرب توتنهام، ما اســتوجب 
طردهما خالل ديربي غرب لندن.. وفتح احتاد اإلجنليزي 
حتقيقا بشــأن تصريحات توخيل، مــع اتهام املدرب 
األملانــي بالتصرف غير الالئق إما مــن خالل التحيز 
الضمني أو التشــكيك في نزاهة احلكم أو تشويه 

سمعة اللعبة. 
وأعرب توخيل عن خيبة أمله بعد احتســاب هدفي 
توتنهام، حيث قال إن ريتشارلسون كان متسلال في 
الهدف األول الذي ســجله هويبرج، وأن تشيلســي 
كان يستحق احلصول على خطأ بسبب تدخل على 

كاي هافيرتز.
وشعر تشيلســي بالغضب بعدما لم يتم معاقبة 
كريســتيان روميرو العب توتنهام على جذبه العب 
الفريــق كوكوريال من شــعره، حيــث مت االحتكام 
لتقنية الفيديو والتي لم تسفر عن حصول روميرو 
عــن بطاقة حمراء ولــم يُفرض عليــه أي عقوبة.
وبسؤاله حول إذا ما كان يعتقد أن تايلور ال يجب أن 
يدير أي مباراة لتشيلســي مرة أخرى رد توخيل: »رمبا 
ســيكون ذلك أفضل«.وأضاف: »لكن بصراحة لدينا 
أيضا تقنية الفيديو للمســاعدة في اتخاذ القرارات 

الصحيحة«.

أبو ظبي ـ وكاالت:
يتميز دوري أدنوك للمحترفــني، بتواجد العديد من 
املهاجمــني املميزين، ممــن تركوا بصمــة واضحة 
في الكــرة اإلماراتية.. ودائما ما تكــون الرغبة في 
تسجيل األهداف وزيارة شــباك اخلصوم، شغلهم 
الشــاغل، فاملهاجم القناص عملة نادرة.. ومر على 
الــدوري اإلماراتي، بداية من عصــر االحتراف، أكثر 
من مهاجم ترك بصمته مع ناديه وحفر اسمه في 

قلوب اجلماهير. 
ويتقدم علي مبخوت، العب اجلزيرة، قائمة املهاجمني 
املؤثرين مع فرقهم، بأدائه وغزارة أهدافه.. وبجانب أن 
مبخوت، الهــداف التاريخي للدوري اإلماراتي ب181 
هدفا، فإنــه حقق أكثر من رقم مميز بالدوري.وتواجد 
مبخوت، في املركز األول كأكثر الالعبني تســجيال 
لألهداف في موسم واحد ب33 هدفا. وحصد بهذا 
الرصيد، لقب الهداف موســم )2016-2017(، كما 

يعد أكثر الالعبني تسجيال للهاتريك )14 مرة(.

اتحاد الكرة اإلنجليزي 
يعاقب توخيل

مبخوت يتصدر قائمة 
مميزة في اإلمارات

املنتخب القطري

جانب من مباراة بايرن ميونيخ

تقرير 

لندن ـ وكاالت:

الصعداء،  يونايتد  مانشســتر  تنفس 
بعدما حقق الفوز على ضيفه ليفربول 
2-1 مســاء اإلثنني، في ختــام اجلولة 
الثالثــة من الدوري اإلجنليــزي املمتاز.. 
)16( وماركوس  وسجل جادون سانشو 
راشفورد )53( هدفي يونايتد، فيما أحرز 
الوحيد  محمد صالح هــدف ليفربول 
(81(.. وهذا هو الفوز األول ملانشســتر 
يونايتــد بعــد خســارتني متتاليتني، 
ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، ويغادر املركز 
األخير متوجها إلى املركز الرابع عشر، 
بفارق نقطة أمــام ليفربول الذي بات 
يحتل املركز الســادس عشر.. ووفقا ملا 
هذا  فإن  ذكرته شبكة »ســكواوكا«، 
الهدف هــو األول لراشــفورد منذ 22 
كانون الثاني املاضي، عندما هز شباك 
وســت هام يونايتد، لينهي صياما عن 

التسجيل دام 17 مباراة.
وأضافت الشــبكة، أن راشــفورد رفع 
رصيده إلى 5 أهداف في مرمى ليفربول 
بالدوري اإلجنليزي املمتاز، وهو ثاني أعلى 

عدد من األهداف لالعب من مانشستر 
يونايتــد أمــام الريدز في املســابقة، 
متخلفا بفارق هدف واحد وراء متصدر 

الالئحة واين روني.
ووفقا لشبكة »سكاي سبورتس«، فإن 
هذا الهدف هو الثاني فقط لسانشــو 
على ملعب »أولــد ترافورد« في الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز، منــذ انضمامه إلى 
مانشســتر يونايتــد، وقبلها لعب 15 
مباراة على أرض فريقــه مع اليونايتد 
(11 كأساسي(، وسدد 16 كرة، 5 منها 
على املرمى.. وكان سانشــو قد انضم 
صيــف العام املاضي إلى مانشســتر 

يونايتد، قادما من بوروسيا دورمتوند.
من جانــب اخر، قدم نادي مانشســتر 
أمام  يونايتد، العبه اجلديد كاسيميرو، 
جماهيــره في ملعب »أولــد ترافورد«، 
قبل انطالق مباراة الفريق أمام ليفربول 
، فــي ختام اجلولة الثالثــة من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وحمل كاســيميرو قميص مانشستر 
يونايتــد، دون أن يكون هناك رقم عليه، 
اجلماهير وعدسات  أمام  واســتعرضه 
املصوريــن، قبل أن يغــادر أرض امللعب 

ويتجه نحو املدرجات ملتابعة اللقاء.
وقال كاســيميرو في تصريحات نقلها 
موقــع مانشســتر يونايتــد: »فرصة 
بدء حتد جديــد في الــدوري اإلجنليزي 
»عملت  للغاية«.وأضاف:  مثيرة  املمتاز 
مــع العديد من املدربــني الرائعني في 
مسيرتي املهنية، وبعد أن قابلت إريك 
واستمعت إلى أفكاره، ال أطيق االنتظار 
للعمل عــن كثب معه ومــع طاقمه 
وزمالئي اجلدد في الســنوات املقبلة«.
وزاد: »أنهــي رحلة واحــدة جميلة في 
مدريد، وأبدأ رحلة أخرى في مانشستر، 
مصمما على الفوز مبباريات كرة القدم 
والتتويــج باأللقاب وجعــل جماهيرنا 
فخورة من خالل حتقيــق النجاح لهذا 

النادي الرائع«.
وختم: »اجلميع يعرف تاريخ مانشستر 
يونايتد وأهمية النادي في جميع أنحاء 
العالم وما يعنيه ملشجعيه. إن متثيل 
يونايتد هو شــرف وأنا على اســتعداد 
لتقدمي كل شيء ملساعدة الفريق على 

حتقيق طموحاتنا«.
ووجــه البرازيلــي كاســيميرو، العب 
وسط مانشستر يونايتد اجلديد، رسالة 

جلماهير فريقه، عقب انتقاله رســميا 
مانشســتر  احلمر.وقدم  للشــياطني 
يونايتــد، العبه اجلديد، اليــوم اإلثنني، 
على أرضية ملعب أولــد ترافورد، قبل 

مباراة الفريق أمام ليفربول.
حســاباته  عبر  كاســيميرو،  ونشــر 
ملعب  من  الرسمية، صورة ســيلفي 
أولد ترافــورد، وكتب عليها: »شــكرا 
لكــم كثيرا على حرارة االســتقبال«.
وقال كاســيميرو في تصريحات نقلها 
موقــع مانشســتر يونايتــد: »فرصة 
لبدايــة التحــدي اجلديد فــي الدوري 

اإلجنليزي املمتاز مثيرة للغاية«.
وأضاف: »عملت مع العديد من املدربني 
الرائعني في مسيرتي املهنية، وبعد أن 
قابلــت إريك تني هاج واســتمعت إلى 
أفكاره، ال أطيق االنتظــار للعمل عن 
كثب معه ومــع طاقمه وزمالئي اجلدد 
في السنوات املقبلة«.وزاد: »أنهي رحلة 
جميلة في مدريد، وأبدأ رحلة أخرى في 
مانشستر، مصمم على الفوز مبباريات 
القدم والتتويــج باأللقاب وجعل  كرة 
جماهيرنــا فخــورة من خــالل حتقيق 

النجاح لهذا النادي الرائع«.

مانشستر يونايتد يستعيد توازنه على أنقاض ليفربول
كاسيميرو.. مصمم على التتويج باأللقاب

لقطة من مباراة مانشيستر يونايتد وليفر بول

القاهرة ـ وكاالت:
الزمالــك بشــكل رســمي  تــوج 
بلقــب الــدوري املصــري للمرة 14 
في تاريخه، بعد أن خســر بيراميدز 
بنتيجة  يد مضيفه فيوتشــر  على 
1-0 مســاء أول أمــس على ملعب 
الســالم بالقاهــرة فــي اجلولة 32 
للمسابقة.. ســجل هدف فيوتشر 
الالعب عمر كمــال في الدقيقة 70 

من تســديدة خدعت احلارس أحمد 
بيراميدز..  شباك  وسكنت  الشناوي 
ورفع فيوتشــر رصيده بقيادة مدربه 
علي ماهر إلــى 53 نقطة في املركز 
رصيد  وجتمد  الترتيب،  بجدول  الرابع 
اليوناني  مدربــه  بقيــادة  بيراميدز 
68 نقطة  تاكيــس جونياس عنــد 
محتال املركز الثانــي بفارق 7 نقاط 

عن الزمالك.

وحســم الزمالــك اللقــب قبل 3 
مباريات من نهاية مشــواره بالدوري 
املصري بعدما ظــل الفارق مع أقرب 
7 نقاط وهو  منافســيه بيراميــدز 
فارق ال ميكن تعويضــه في مباراتني 
متبقيتني لبيراميدز في املســابقة.. 
وحافــظ الزمالــك علــى اللقــب 
للموسم الثاني على التوالي، بعدما 

توج به أيضا في املوسم املاضي.

نيويورك ـ وكاالت:
ســيغيب األملاني ألكســندر زفيريف 
املصنف ثانياً عاملياً عن بطولة الواليات 
املتحدة املفتوحة، آخر البطوالت األربع 
الكبــرى، لعــدم متاثله للشــفاء من 
إصابــة في كاحله، حســب ما أعلن 
اإلثنني منظمــو الـ »غراند ســالم«.

وجاء فــي املوقع الرســمي للبطولة 
ألكســندر  »انســحب  األميركيــة 
زفيريف من بطولة أميركا املفتوحة«.

وتعرض زفيريف الذي وصل إلى نهائي 

2020 وإلى  فالشــينغ ميدوز في عام 
نصف نهائي املوسم املاضي لإلصابة 
في نصف نهائي بطولة روالن غاروس 
الـ«غراند  بطوالت  ثانية  الفرنســية، 
أمــام  فــي حزيران/يونيــو  ســالم«، 
اإلسباني رافايل نادال في طريق األخير 
للفوز باللقب.. واضطر األملاني، البالغ 
25 عاماً للخضوع جلراحة بعد إصابته 
بتمزق فــي ثالثة أربطــة جانبية في 
كاحله األمين.. وسبق لزفيريف أن غاب 
عن منافســات بطولة وميبلدون التي 

أقيمت من 27 حزيــران حّتى 10 متوز ، 
علماً بأنه شارك في 27 بطولة كبرى 

توالياً منذ عام 2015. 
الشــكوك  حتــوم  املقابــل،  فــي 
حــول مشــاركة الصربــي نوفــاك 
عاملياً  سادساً  املصنف  دجوكوفيتش، 
على خلفية عدم تلقيه اللقاح املضاد 
لفيــروس كورونا، األمــر الذي أدى إلى 
حرمانه من خوض منافســات بطولة 
البالد  وترحيله من  املفتوحة  أستراليا 

في كانون الثاني.

الزمالك بطال للدوري المصري للمرة 14 

تونس ـ وكاالت:
اليد  قرر االحتاد التونسي لكرة 
عقوبات  فــرض  اإلثنني،  اليوم 
واإلفريقــي،  الترجــي  ضــد 
التي  بســبب أحداث الشغب 
شــهدتها مباراة نهائي كأس 
وأقيمت  اليــد..  تونس لكــرة 
العاشـــر مـــن  املبــاراة في 
شهـــر آيار املاضـــي بقاعـة 
رادس، لكنهـــا توقفـت بعـد 
انطالقهـا  مـــن  دقائـــق   10
بـني   شغـب  أعمال  بســـبب 
الفريقيـن  ومسؤولـي  العـبي 
علـى ارضيـــة امللعـب وبيـن 

اجلماهيـر فـي املدرجـات.
التي  األحداث  تلك  وتســببت 
شــهدت تراشــقا باأللعــاب 
الناريــة وأعمــال عنــف في 
املدرجات، ســقوط جرحى في 
صفوف اجلماهير.. وأعلن االحتاد 

التونســي لكرة اليــد إيقاف 
النشــاط الرياضي لرئيس فرع 
كرة اليد بالترجي قيس عطية 
بالنادي  األول  الفريــق  ومرافق 
ملدة  العجرودي،  وليد  اإلفريقي 
6 مباريات لكل مســؤول، كما 
منــع حضور اجلماهيــر في 3 

مباريات لكل فريق.
كما فرض االحتاد غرامة مالية 
بقيمــة 5 آالف دينار تونســي 
علــى  أمريكــي(  دوالر   1600)
بتحمل  وإلزامهما  فريــق  كل 
حلقت  التي  األضــرار  تكاليف 
بالتجهيــزات في ملعب رادس 
تقارير  ســتحدده  مــا  وفــق 
القانونية.جتــدر  االختبــارات 
اإلشــارة إلــى أن االحتــاد قرر 
 3 يوم  الــكأس  نهائي  إعــادة 
حضور  دون  مــن  املقبل  أيلول 

اجلمهـور.

اتحاد اليد يعلن عقوبات 
الترجي واإلفريقي بسبب 

أحداث الشغب

اإلصابة ُتبعد زفيريف عن بطولة أميركا المفتوحة
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شباب الطائرة يهزمون 
أستراليا قاريا

المرور أواًل للبليارد 
والسنوكر 

ناشئة اليد يخسر امام قطر 
ويالقي الكويت آسيويا 

استئناف العمل 
بملعب بابل قريبًا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق منتخبنا الشبابي بالطائرة الطائرة فوزا 
مهما على نظيره األســترالي أمس حلســاب 
اجلولــة الثانية لبطولة آســيا حتــت 20 عاما 
اجلاريــة احداثها في البحريــن، وكان منتخبنا 
عوض خســارته امــام بنغالديش فــي املباراة 
أشواط  بثالثة  الفوز  األولى.وســجل شــبابنا 
مقابل شــوط الســتراليا ، على النحو التالي 

20/25 و25/18 و22/25 و20/25.

بفداد ـ الصباح الجديد:
اختتمــت، أول أمــس، بطولــة أنديــة العراق 
للبليارد والســنوكر، فيما فاز العب نادي املرور 
في املنافســات.. وشــارك في البطولة أندية 
مثلت ثماني عشــرة محافظة بنحو ثالثمائة 
العب تنافسوا في فعاليتي البليارد والسنوكر 
الرئيس للعبة.. وأســفرت  التدريبي  املركز  في 
النتائــج النهائيــة التي جمعــت العبي املرور 
واملوارد املائية عن فوز الالعب عبد اهلل فالح من 
نادي املرور باملركز األول لفعالية السنوكر وجاء 

العب نادي املوارد املائية علي جليل ثانياً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خســر منتخبنا الوطني للناشئني أمس مباراته 
الثالثة امام منتخب قطر في البطولة االسيوية 
التاســعة اجلارية احداثها في البحرين، وخســر 
منتخبنا املباراة بنتيجة 25 هدفا مقابل 27 هدفا، 
وبرغم اخلســارة فقد حصل العبنا الناشئ عبد 
الكرمي حســن على جائزة افضل العب في املباراة.

وســبق للمنتخب ان خســر أولى مبارياته امام 
الســعودية بنتيجة 22 هدفا مقابــل 44 هدفا، 
وخسر ثاني مبارياته امام اليابان بنتيجة 22 هدفا 

مقابل 36 هدفا.
ومن املقرر ان يلتقي اليوم في مباراة أخرى نظيره 
الكويتي في الساعة 11 صباحا.. ويقود منتخبنا 

للناشئني بكرة اليد املدرب ظافر صاحب.

محمد حمدي*
إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في 
مكتبه مبقــر الوزارة، محافظ بابل الســيد علي 
وعد عالوي، وجرى خالل اللقــاء بحث واقع البنى 
بابل  الرياضيــة بصورة عامــة وملعب  التحتية 
ســعة 30 الف متفرج بصــورة خاصة مع وضع 
الية جديدة جرى االتفاق عليها الستئناف العمل 
بالتنســيق والتعاون بني وزارة الشباب ومحافظة 

بابل، على امل ان يتم املباشرة بالعمل قريبا .
كمــا جرى بحث واقــع أندية احملافظة، إذ شــدد 
الســيد الوزير على ضرورة دعم االندية البابلية، 
وباالخص نادي القاســم كونه ممثل احملافظة في 
دوري النخبــة الكروي.وشــهد اللقاء مناقشــة 
واقع الشباب والرياضة واالنشطة التي تنفذ في 
املنتديات ومراكز املوهبــة الرياضية ، مع التركيز 
على وجــود املنتديات النموذجية التي ســتتولى 
الدائرة الهندســية في وزارة الشــباب والرياضة 
تطويرها واعمارها السيما املنتدى ) أ ( بالتنسيق 
ايضا بني احملافظة والوزارة ، وتعهد الســيد الوزير 

باكمال املنتدى وتسليمه الى احملافظة . 
وفي ختام اللقاء قدم الســيد احملافظ شكره الى 
السيد وزير الشــباب والرياضة ملا ابداه من تعاون 
مطلق وحرصه الدؤوب على تطوير واقع الشباب 
والرياضة والبنــى التحتية، متمنيــا زيارة الوزير 

درجال الى احملافظة في اقرب فرصة. 

* إعالم الشباب والرياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

لكرة  الناشــئني  منتخب  اكمل 
للُمشاركِة  إلى  حتضيراته  القدم 
التي  العــرب  في بطولــِة كأس 
في  أمس  منافســاتها  انطلقت 
مدينِة وهــران اجلزائرّية، اذ يلعب 
منتخبنا في الســاعة اخلامسة 
اليوم االربعــاء امام  من مســاء 
املغرب حلســاب اجملموعة الثالثة 
التــي تضــم ايضا جــزر القمر 
وموريتانيــا.. ويالقــي منتخبنــا 
جــزر القمر يوم الســبت املقبل، 
ثم يواجه موريتانيــا يوم الثالثاء 

املقبل.
العاصمة  منتخبنــا  غــادرَ  وقد 
بغداد فجــر أول أمس مروراً مبطارِ 
التوجه إلى  اســطنبول ومن ثم 
إلى  واالنتقال  اجلزائرّية  العاصمِة 
املؤمل  ومــن  براً،  وهــران  مدينِة 
أن يجــري الفريُق مرانــاً خفيفاً 
لرفِع ُجهد الســفر عن الالعبني، 
منتخبنا مشاركتُه  يفتتُح  حيث 
مبواجهِة املنتخــب املغربي اليوم 
األربعــاء في ملعِب الســيق في 

الساعِة اخلامسة عصراً.
اســتدعى مــدرُب منتخب  وقد 
الناشــئني »أحمد كاظم« قائمًة 
للُمشاركِة في  )٢٣( العباً  ضمت 
كأس العرب هــم كٌل من احلراس 
وليــد خالد رضــا وباقر بشــير 
جاســم وســجاد محمد نايف، 

أحمد خضير  كامــران  والالعبني 
وســجاد راهي ناصر وعلي سالم 
زويــر وأحمد فالح وحســن عامر 
كرمي وحســني فاهم عدنان وعلي 
كرمي عبــد وأحمد جــواد كاظم 

ودانيال  وحســن جعفر كاظــم 
حمودي  رعد  وسجاد  مجيد  وليد 
ومصطفى  خلــف  قيس  وأدهم 
عمــار هــادي وباوان ســتار علي 
وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي 

حسني وكرار جعفر كاطع وأحمد 
عبدالرضــا محمد وباقــر ضياء 

عدنان وإبراهيم محمد منعم.
الناشئني  أن منتخَب  إلى  يشــارُ 
اجلديد  التدريبــي  املــالك  يقوده 

كاظــم  احمــد  مــن  املؤلــف 
ومســاعديه عماد عــودة وحيدر 
رحيم ومدرب حراس املرمى صالح 
البدنية  اللياقــة  ومدرب  لطفي 
ضرغــام عبــاس واملديــر اإلداري 

حميد رشيد.
هذا وعقــدت اللجنــة املنظمة 
17 عاما  لــكأس العــرب حتــت 
اجتماعــا  أمــس  أول  باجلزائــر، 
تنســيقيا لشرح نظام البطولة، 
املقررة فــي املدة بــني 23 آب و8 
االجتماع  وأقيم   . املقبــل.  أيلول 
بحضور ممثلــي جميع املنتخبات، 
ومت خاللــه اســتعراض الئحــة 
البطولــة، حيث تقــام املباريات 
بنظام املباراة الواحدة في مرحلة 
متصــدر  ويتأهــل  اجملموعــات، 
إلــى  ووصيــف كل مجموعــة 
املرحلة التاليــة.. وأكدت اللجنة 
املنظمــة عــدم وجود أشــواط 
إضافيــة واالكتفاء فقط بركالت 
اإلقصائية،  األدوار  الترجيح، خالل 
مبا فيهــا املباراة النهائية.. كما مت 
اســتعراض التعليمــات اخلاصة 
باحلــكام، واعتماد أهلية الالعبني 

وألوان قمصان املنتخبات.
دعوة العبني اشبال 

تدُعو جلنُة االنضبــاط في االحتادِ 
الالعبني  القــدم  لكــرِة  املركزي 
املُدرجــة أســماؤهم فــي أدناه 
يوم  االحتــاد  مقرِّ  إلــى  للحضورِ 
)2022/8/29( في  املوافــق  االثنني 
ظهراً.األسماء:   الواحدة  الساعِة 
العبا أشبال نادي احلسني ) كاظم 
طالب فاضل ( رقم )10( و )حسني 
علي هليل( رقم )40( . .. مثل نادي 
املــرور الرياضي علــى االعتراِض 
املقدم من قبلهم ملباراِة نادي املرور 

الناشئة يواجه المغرب في كأس العرب.. اليوم
مدينة وهران الجزائرية تضيف المنافسات 

منتخبنا الوطني للناشئني بكرة القدم

تقرير 

رافد البدري*

املناطق  بطولة  األربعــاء  اليوم  تنطلق 
للذكور واالناث بالشــطرجن  لعام 2022 
وتســتمر لغاية 28 من شهر اب اجلاري 
وبحسب املوقع اجلغرافي بدالً من بطولة 
شــبه نهائي العراق، وهنــاك تعليمات 
خاصــة وضعها احتــاد اللعبة من اجل 
املشــاركني  الالعبني  تســهيل مهمة 
وزيــادة عددهم في هذه البطولة، وتأتي 
إقامة هذه البطولة بالتوافق مع اجندة 
نشــاطاته التي وضعها احتــاد اللعبة 
وإقامــة جميع   ،  2022 العــام  لهــذا 
والفئات  والناشئني  بطوالته للشــباب 

العمرية،

مشاركة واسعة  
وحتدث رئيــس احتاد اللعبــة ظافر عبد 
األمير قائالً: اســتحدث احتادنا تسمية 
جديــدة لهذه البطولة باســم بطولة 
املناطق للذكور واالناث وحســب املوقع 

اجلغرافــي ، بــدالً مــن بطولة شــبه 
نهائي العــراق، من اجل إعطاء الفرصة 
ملشاركة واســعة، حيث ستكون هناك 
فرص مؤاتية لعــدد كبير من الالعبني، 
مضيفاً ان هنــاك العبني موهوبني في 
بعــض احملافظات دائماً مــا يغيبون عن 
املشــاركات لظــروف خاصة بســبب 
عــدم إمكانية قدومهم الــى بغداد او 
انتقالهم الى احملافظــات التي حتتضن 
البطوالت احمللية، لذلــك جلا االحتاد الى 
الرقعة  بحســب  العراق  بطولة  إقامة 
قريبني من  الالعبني  ليكــون  اجلغرافية 
ستتأكد  وبالتالي  ســكناهم،  مناطق 

مشاركتهم فيها، 

اعتماد دولي
عبــد األمير اكــد ان البطولة معتمدة 
دوليــاً ومفتوحــة للجميــع علــى ان 
إقامتها،  نفقــات  اللعبة  احتاد  يتحمل 
ويترشــح الفائزون اخلمسة األوائل من 
كل منطقة الــى نهائي املرحلة األولى، 
وبذلك يكون املرشحون 25 العباً بدالً من 

5 العبني في بطولة شبه نهائي العراق 
، وفي هذه احلالة فان املنافسة ستكون 
كبيرة وشرسة بني الالعبني املشاركني، 
وســتقام وفــق النظام السويســري 
وبواقع 9 جوالت ، زمن اجلولة 70 دقيقة 
مع إضافــة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، 
وأنظمة  لوائــح  جميع  فيهــا  وتطبق 
االحتاد الدولي للشطرجن، وسيحدد احتاد 
اللعبة الحقاً حكام البطولة واملشرفني 
عليها، كما شــدد احتــاد اللعبة على 
ضرورة ادراج اسم الالعب املشارك ضمن 
كتاب االحتاد الفرعــي حملافظته، وبدونه 
ال يحق الي العب لم يذكر اســمه في 

كشوفات االحتاد الفرعي من املشاركة،

مواعيد البطوالت
موضحاً ان بطولة املنطقة الوســطى 
األوسط ستنطلق  والفرات  والشمالية 
للفترة 24 ولغاية 28 من شهر اب اجلاري، 
حيث حتتضن قاعــة فندق االنتر ببغداد 
وتشــمل  الوســطى  املنطقة  بطولة 
محافظــات بغــداد وديالى وواســط، 

فيما يضيف نــادي خان زاد التخصصي 
فــي أربيل بطولة املنطقة الشــمالية 
أربيل  والتي تتنافس فيهــا محافظات 
وكما  وكركوك،  ودهوك  والســليمانية 
العراق  باحتضانه لبطوالت  دائماً  عودنا 
املتنوعــة، اما بطولة الفرات األوســط 
واحتاده  بابــل  فســتقام في محافظة 
النشيط في إقامة البطوالت على مدى 
أيام الســنة ، وجتمــع محافظات بابل 

والنجف وكربالء والديوانية.
وبني ان محافظة نينــوى وبعد عودتها 
بقوة في إقامة بطوالت العراق وخملتلف 
ســتضيف  فانها  العمريــة  الفئــات 
املوصل وصالح  منافســات محافظات 
الدين واالنبار للفترة من 11-15 من شهر 
ايلول املقبل، فيما حتتضن محافظة ذي 
قار منافسات احملافظات اجلنوبية ذي قار 
والبصرة وميســان واملثنــى للفترة من 
للفترة من 19 ولغاية 23 من شهر أيلول 

املقبل.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

اليوم.. بدء بطولة العراق للمناطق بالشطرنج لعام 2022
ظافر عبد األمير يعلن روزنامة لمنافسات عدة 

جانب من منافسات سابقة بالشطرجن

 هشام السلمان*
الدكتورة كوثر حســني  اعلنــت 
رئيــس االحتــاد العراقــي القوس 
والســهم ان االحتاد سُيقيم دورة 
تدريبية حتكيميــة باللعبة وذلك 
العراق  انطــالق بطولــة  قبيــل 
ايام حيث ســتقام  )بخمســة(  
الشــهر  الثاني من  يوم  البطولة 
املقبــل على ان تســبقها اقامة 
الــدورة  ان  واضافــت  الــدورة.. 
باشراف مدرب  التدريبية ستكون 
املنتخب الوطني االيراني وذلك من 

أجل تطوير اللعبة في البالد.
وأكدت ان الدورة ستكون مفتوحة 
دون  فيها  لالشــتراك  بالنســبة 

امام  الباب  مبالغ ماليةكي نفتح 
الراغبني في االشتراك بها ومن ثم 
ميكن ان تسهم في تطوير اللعبة 
من خــالل اعداد جيــل جديد من 
تنتظرنا  ونحن  الالعبني الســيما 
بطــوالت على مســتوى متقدم 
ولدينــا العبــني مــن املتقدمني  
والشــباب  ميكــن لهــم التأهل 
لالوملبياد املقبل بعد  املنافســات 
في البطوالت ونســعى الى اعداد 
املنتخب  بشــكل جيــد يذكر ان 
الــدورة التدريبية تقام في مجمع 

ملعب الشعب الدولي ببغداد.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يضــم املركز الوطنــي لرعاية 
بالتايكواندو،  الرياضية  املوهبة 
عشــرات من الواعديــن الذين 
يؤدون وحــدات تدريبية بانتظام 
ويلقون اهتماماً كبيراً من مدير 
واملدربني  أحمد عبــاس،  املركز، 
العاملــني فيــه، د. عبد الغفار 
جباري وثائر خضير وعلي كامل 
وفاطمة رعد.. والهالي الالعبني 
الصغــار الداعــم األكبــر في 
مواكبــة ابناءهم وما يقدمونه 
من مواكبــة ومتابعة ميدانية 
لهم من اجل التفوق في رياضة 

التايكواندو.
والشــقيقتان، نرجي وملار علي 
ثامر، هما من الطاقات الواعدة 
ويتوقع لهما التألق في اللعبة، 
الغفار  عبــد  املدرب  بحســب 
جبــاري، نرجــس مواليد 2012 
وملار مواليد 2014.. يطمحن في 
مواصلة التدريبات واحلضور إلى 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 

الرياضيــة ملا يلقــاه الالعبون 
من دعم معنــوي كبير وتهيئة 
مقومــات التدريب والتطور في 

األداء الفني.
ويواصل مركز التايكواندو تقدمي 
واملنتخبات  األندية  إلى  املواهب 
الوطنية، ســيما ان تشكيالت 

فــي  واملنتخبــات  األنديــة 
متيزا  شهدت  األخيرة  السنوات 
الرياضية  ملوهبة  مركز  لالعبي 
باعتالء منصات التتويج وتقدمي 
العاليـة  الفنيـــة  املستويات 
محليـــا  املنافســـات  فـــي 

وخارجيـا.

نرجس ولمار علي.. شقيقتان
 موهوبتان بالتايكواندو

اتحاد القوس والسهم يقيم دورة 
تدريبية بأشراف مدرب إيراني 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي النجف ، مســاء أول أمس، 
تعاقده مع البرازيلي جونثن كوســتا 
قادمــا من بوتافوجــو البرازيلي، ملدة 
موسم واحد.  . ويلعب كوستا مبركز 
قلب الدفــاع، ويعد احملتــرف الثالث 
التعاقد  أن مت  الفريق بعــد  بصفوف 

اآلخر هنريكي  البرازيلــي  مؤخرا مع 
بيــدروز، ومهاجــم ماالوي ريشــارد 
موبولو. وفي صفقات األندية األخرى، 
تعاقــد نادي زاخو، مــع الالعب علي 
لتمثيله  النفــط،  من  قادما  بهجت 
وسبق   ..2023/2022 اجلديد  باملوسم 
العراقي  املنتخب  الذي مثل  لبهجت 

في عدة مناســبات عربية وقارية، أن 
خاض جتــارب محليــة مختلفة مع 
»الكــرخ ودهوك والشــرطة وامليناء 
ونفط بغداد«. كما قدم زاخو، الظهير 
الدولي سامح سعيد املنضم حديثا 
مــن القوة اجلوية دون الكشــف عن 

تفاصيل العقد ومدته.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد رئيــس الهيئة املؤقتــة لنادي 
القوة اجلوية ســمير كاظم، أن وزارة 
الدفاع كلفت شــخصية عسكرية 
»مرموقــة« إلدارة النــادي حلني إجراء 
كاظم  وقال  الرســمية..  االنتخابات 
لوكالة شفق نيوز، ان »الوزارة كلفت 
نادي  الركن رعد هاشم إلدارة  الفريق 
القوة اجلوية فــي الوقت احلالي حلني 
إجــراء االنتخابات اخلاصــة بالهيئة 
اإلدارية«.وبــني أن »فرق النادي بحاجة 

إلى دعم وإسناد مادي وإداري والبد من 
إدارتها بعد عدم اعتراف وزارة الشباب 
شهاب  وانتخاب  بانتخابي  والرياضة 

جاهد لرئاسة الهيئة املؤقتة«.
وزارة  أوقفــت  أن  »بعــد  وأضــاف 
الشــباب والرياضة عمــل اإلدارتني 
الدفــاع  وزارة  ذهبــت  املؤقتتــني 
لتســمية شــخصية إدارية إلدارة 
النادي بشــكل مؤقت حلــني إجراء 
االنتخابــات التي ســيتم حتديدها 
الحقاً حســب الضوابط وحســب 

من  املثبتة  العامــة  الهيئــة  عدد 
والرياضة«.وأبدى  وزارة الشباب  قبل 
رئيس  التخــاذ  اســتغرابه  كاظم 
النادي السابق شــهاب جاهد قراراً 
بفصله من عضوية النادي، موضحاً 
أن »إزالــة عضويتــي مــن الهيئة 
العامة وفصلي أمر مستغرب رغم 
أني ابن النادي العباً ومدرباً وانقذت 
النادي بعد أحداث 2003 من النهب 
والســلب، وقدت النــادي وحصلت 

معه على إجنازات مهمة«.

النجف يضم البرازيلي كوستا

قائد عسكري إلدارة نادي الجوية

كوثر حسني

نور الجبوري
مشروع جديد برعاية االحتاد املركزي 
لكرة السلة متثل في افتتاح مدرسة 
للتحكيم حيث فيهــا يتم تدريب 
على  اجلنســني  كال  من  الشــباب 
التحكيــم لرفد االحتــاد بالعناصر 
التربية  كلية  من  اخلريجني  الشابة 
البدنيــة وعلوم الرياضــة ومنهم 

الطلبة. 
وحتدثت »للصباح اجلديد« الدكتورة 
وســن حنون املشرفة على املدرسة 
بالقول: اننا نطمح بأنشــاء قاعدة 
شــبابية واعدة لنيلهــم بطاقات 
جانبه،  مــن  الدولية..  التحكيــم 
اضاف الدكتور نور الدين علي مدرب 
وحكم دولي قائــال. منذ عام بدأت 
فكرت انشاء هكذا مدرسة الفكرة 
أتت من خالل احملاضرات التي كانت 
في جامعــة بغداد كليــة التربية 
البدنية وعلوم الرياضة مع أ.د وسام 
كل  استمرت  دورتان  وكانت  محمد 

دورة أكثر من شهرين.
بعد ذلك مت مناقشة فكرة تأسيس 
الدكتورة  مع  التحكيمية  املدرسة 
وســن حنون. ومت طرح الفكرة على 
بشــكل  بها  الترحيب  ومت  االحتــاد 
اذ جمعت أكثــر من ٢٧  إيجابــي، 
طالب فيها جاءوا ليتلقوا التدريبات 

التــي تخص التحكيــم من خالل 
النظريــة  والــدروس  احملاضــرات 
والعمليــة كافة، وتابــع ان الهدف 
من هذه املدرســة توســيع قاعدة 
احلكام بجيل جديد سيكون جديرا 
بأذن اهلل في نيل الشارة الدولية في 

حتكيم كرة السلة.

افتتاح المدرسة التحكيمية التخصصية بالسلة 

افتتاح مدرسة حتكيمية بالسلة

نرجس وملار علي.. شقيقتان موهنبتان بالتايكواندو 
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حاورها سمير خليل:
يغفو على  العربي، عالــم  اخلليــج 
وســائد الشــطآن الرملية ويصحو 
على اغاني البحــر وصخب امواجه، 
وفولكلور  وتــراث  واحة من جمــال 
وخصوصيــة شــعبية، واحة تضم 
الشعر والرسم واملسرح واملوسيقى 
وثوب خاص،  بهوية خاصــة  والغناء 
الرســم اخلليجي يتلون بألوان اهله 
وحياتهــم، بعذوبــة واخالص يصور 
يومها،  مبفــردات  بتفاصيلها،  احلياة 
للمرأة  والبحر،  لإلنســان  بعشقها 
التشكيل  خلجاتها،  بكل  اخلليجية 
اخلليجــي خاصة يحــاول ان يالمس 
العاملية بعد ان اشــبع ذائقة الناظر 
اخلليجــي وطبع فيها الــوان فنانيه 

وفناناته.
فاطمــة عبــد اهلل لوتــاه، حمامة 
الرسم  عشقت  اماراتية،  تشــكيل 
وشهادة،  وموهبة  انيســا  وتلبسته 
بغــداد مدينة  مــن  بدايتهــا مرت 
التاريــخ واالصالة واجلمال، درســت 
في اكادمييــة الفنون اجلميلة ببغداد 
االنتظــام طالبة  لها شــرف  وكان 
فايق حسن  الكبير  للرائد  تســتمع 
العراقي، غادرت  التشكيل  واساطني 
لواشــنطن عام 1979 وهناك دخلت 
في عالم اخملتبــر الفني والبحث عن 
الــذات، صقلــت موهبتهــا وثبتت 
فرشــاتها تنثر الوان االبداع بشغف 
واالميان  اخليال  وتنوع، سالحها  ودراية 
االفق،  وســعة  والصدق  والثقافــة 
حتــى اوصلتها ثقتها وشــجاعتها 
ابــواب العاملية فباتــت فنانة تقف 
فــي مصافــي تشــكيليي العالم، 
الفن عند لوتــاه هو احلياة،  فاللوحة 
مبنظارهــا هي احليــاة التي يضعها 
الفنان فيها، وليســت مجرد ألوان أو 
فكرة،  وللتلقائية واملشــاعر كلمة 

الفصل في لوحاتها .
 بــني دبي مرتع الطفولة والشــباب 

وفيرونــا االيطاليــة مدينــة روميو 
وجوليت حيث أقامت، ترســم ألوان 
الصحراء، متشــي مع لون الصحراء 
وهوائها. ترى ان األرواح حني تولد في 
مكان، تبقى مرتبطــة باملكان الذي 
ولدت فيــه، ولهــذا ال ميكنها إال أن 

تعكس الصحراء في عملها.

تؤمن لوتاه ان الفــن للناس فاقامت 
بيتا للفن واحدا فــي دبي واآلخر في 
ايطاليا، كما انهــا عرضت اعمالها 
في اليونسكو وقامت بعرض لوحاتها 
على أكبر الشاشات االلكترونية في 

نيويورك وبساحة تاميز سكوير.
لقاء قصير جمعنا بهذه التشكيلية 

رؤيتهــا  عــن  لتحدثنــا  الدؤوبــة 
للتشــكيل اخلليجي اليــوم؟ ماهي 
مالمحــه وتأثيراته؟ فقالــت: الفن، 
ليس في اخلليج فقــط، أصبح امرا 
شخصيا لألسف ، الكثير منا يلهث 
وراء اســم ودخــل ، رغــم ان عاملنا 
العربي مير مبرحلة حرجة،  والني اؤمن 
بــأن للفن قدرة علــى تغيير الكثير، 

امتنى ان ندرك هذا".
وعــن ذكرياتها في بغــداد وبداياتها 
االولى في عالم التشــكيل اجابت: 
بغداد، تلك املدينة التي حتاكي الروح 
بصمتهــا، بعطــر دجلتهــا، مثيره 
العطاء هي، في كل شــيء درســت 
أكادميية  واحدة في  ولألسف ســنة 
الفنون اجلميلة ســنه فقط، لكني 
ال انســي جمالها وعطاء اســاتذة 
االكادمييــة، مازال عطــر ترابها في 
الروح ال ينسي، في بغداد تركت قلم 
رصاص رسمت به نهر دجلة، سأعود 
يومــا إليها ألرســم بذلــك القلم 
ابتسامه طفل على شطه، اهدتني 
انطلق منها، شــاكرة  بغداد قاعدة 
ضيافتها بعدها اكملت الدراسة في 

أمريكا".
وعن مقارنــة الفن احمللــي والعاملي 
قالــت: دائما فــي منطقتنا نتكلم 
عن الفــن احمللي والعاملــي، لَم هذا 
االنفصــال!!، الفن فــن ال ارض له ، 
ليس هنــاك للجمال مكان يحصره، 

الكون عامله".
*هل يتوجب على فنان او فنانة كبيرة 
نشــر وتعليم وغرس قيم االبداع في 

نفوس الناشئة املوهوبني؟
اجــل، واجــب، لكن لألســف اجليل 
اجلديد ال يتنازل عن كبرياء روحه، مع 
االسف نحن لم نعد ال قدوة وال جتربة 

ينظر لها الكثيرون".
فاطمة لوتاه تتغنــى دائما مبدينتها 
في  للكتابة  وتلجــأ  دبــي،  اجلميلة 

بعض االحيان.

بغداد - وداد ابراهيم:
يقام على قاعة عشــتار التابعة لدائرة 
ناظم  د. حسن  وبرعاية  العامة  الفنون 
وزير الثقافة والســياحة واالثار معرض 
االسبوع  ملناسبة  السياسي"  "امللصق 
الثقافي الفلسطيني في بغداد، وحتت 
االربعاء،  اليــوم  للتطبيع"  شــعار "ال 
ومبشــاركة عدد من الفنانني العراقيني 
بأعمال تعبر عن املشــهد السياســي 

لفكرة التطبيع.  
وعلــى الصعيد ذاته تقيم دائرة الفنون 
"التنوع  بالتعاون مع قســمي  العامة 
الثقافــي ومتكــني املــرأة الثقافــي" 
،"مهرجــان اليوم الوطنــي للناجيات" 
ملناســبة "اليوم الدولــي إلحياء ذكرى 

ضحايــا االرهــاب على اســاس الدين 
واملعتقد" اذ قررت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة إعالن يــوم 22 أب من كل عام 
يوما دوليا إلحيــاء ذكرى ضحايا أعمال 
العنف القائمة على أســاس الدين أو 

املعتقد
مبوجب قراراها 72/165 يوم 21 آب والذي 
تعرضت فيه نساء قرى شمال املوصل 
والترهيب  والسلب  القتل  الى عمليات 
وبيــع النســاء االيزيديــات مــن قبل 
عصابات داعش االرهابي، وسيقدم عدد 
من الفنانني اعماال في النحت والرسم 
والكرافك تعبر عن املفاهيم االنسانية 
والتــي تقف ضد كل عمل ارهابي وغير 

انساني، وفي ذات الوقت واملكان.  

اليوم ..معرضان على قاعة عشتار

تركت في بغداد قلم رصاص رسمت به دجلة
التشكيلية االماراتية فاطمة لوتاه:

متابعة -  الصباح الجديد :
يستعد القيصر كاظم الساهر وامللحن احمد نبيل كامل 

لطرح أغنية قصيدة احلياة نهاية األسبوع املقبل.
وانتهى امللحن احمد نبيل كامل من وضع اللمسات النهائية 

على حلن األغنية التي يتعاون فيها للمرة األولى مع النجم 
كاظم الساهر.

ومن املقرر أن يتم طرح األغنية فيديو كليب على طريقة 
امليتافيرس

يذكر ان امللحن أحمد نبيل كامل انتهى من تلحني اغنية 
سينجل جديدة أخرى للفنان الكبير كاظم الساهر وذلك 

ضمن البومه الغنائي اجلديد واملقرر ان يطلقه قريبا.
على جانب آخر، انتهى الفنان كاظم الساهر منذ فترة طويلة 
من تسجيل أغاني ألبومه اجلديد، وقام بتوزيع معظم األغاني 

املوسيقار ميشال فاضل، الذى وّزع 11 أغنية من األلبوم، 
وينتظر كاظم الساهر التوصل التفاق مع إحدى شركات 

اإلنتاج لتتولى مهمة إصدار وتوزيع األلبوم.

"الساهر" واحمد نبيل يطرحان 
"قصيدة الحياة" األسبوع المقبل

الموصل - الصباح الجديد:
كشف شاب موصلي عشريني، سبب طالقه من زوجته إدمانها 
على أكلة )االندومي( ، الفتــا الى أن زواجهما لم ميضي عليه 7 

اشهر.
ويقــول أحمد البالغ من العمر )27( عامــاً إنه أنهى عالقته مع 
عروســه التي لم ميِض على زواجه منها سوى 7 أشهر بسبب 

أكل األندومي.
ويضيف الشاب العشريني أنه "منع زوجته من أكل )األندومي( 
أكثر من مرة بســبب مضارهــا الصحية"، ولكنهــا لم تكن 
تســتمع لكالمه"، مبينا أن "طليقته عانت صحياً مرتني خالل 
فترة زواجهمــا ورجح الطبيــب أن أكلها لألندومــي والتوابل 

املوجودة معها بكميات كبيرة وبصورة يومية هو السبب".
ويبــني احمد انه "قد دخل في خالف معها أكثر من مرة ولكنها 
لم تنصت إليه حتى حدث خالف كبير بينهما وصل الى الشجار 
وخيرها بني البقاء معه وبني هذه االكلة ولكنها طلبت الذهاب 
إلى منزل أهلها"، الفتاً الى أن "الطامة الكبرى هي والدتها التي 

وقفت في صفها، مما أوصلهما إلى طريق مسدود".
ويشير الشــاب أحمد إلى انه ماٍض بإجراءات الطالق الرسمية 

بعد أن طلقها شفوياً قبل عدة أيام.

فّضلْت )االندومي( عليه.. موصلي 
يشكو: زواجنا لم يستمر سبعة أشهر

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

االخير،  االحتاديــة  احملكمــة  قــرار  بعد 
ببطالن قرارهيئة رئاســة البرملان، فتح 
باب الترشــح ملنصب رئيس اجلمهورية، 
واجــازت احملكمــة في الوقت نفســه، 
فتح باب الترشح ملنصب الرئيس، لكن 

عبرتصويت نواب البرملان
االعمق واالهم ان هــذا القرار القضائي 
يوضــح مبا ال يقبــل الشــك، ان اتخاذ 
القــرارات واالجراءات من قبــل البرملان 
مجتمعا، ســيكون اكثــر صعوبة، من 
اتخاذها من هيئة رئاسة البرملان الثالثية 

، املنتمية لتحالف االغلبية،
تطــور فــي مجــرى االحــداث، يعقد 
املشهد اكثر فاكثر، وبات بديهيا لفرقاء 
السياسة، ان اخلصومة ال تقدم ارجحية 

لطرف على حساب اخر!
هذا يعني بان الوقت قد حان، للجلوس 
الى طاولة التفاوض، اليجاد حل سياسي 
يقصر عمر هذه االزمة، وشــاء من شاء 
وأبــى من أبى، فان التفاوض ســيحدث 
عاجال ام اجال ، برضــى او رغمآ عن ارادة 

املعارضني له،
نعود لنذكر بان قبول االخر والتحاور هما 
مفتاح احلل، ولنا في جتارب تشكيل اربع 

حكومات مضت ، رصيدآ من االمثلة،
احلنكة ياصنــاع القرار هي من تقتضي 
االتفاق، لكنه هذه املــرة، اتفاق من نوع 
مختلــف، ميكن ان يتلخص بتشــكيل 
حكومة اختصاص ذات برنامج اصالحي.
الدســتور وقــرارات احملكمــة االحتادية 
تدفــع كل الفرقــاء من دون اســتثناء، 
الختصار الزمن واختيار حكومة جديدة، 
الكثير من  السياســي  املشــهد  وفي 
الشــخصيات اخمللصة، التــي ميكن ان 
تكون بديال للخــالف واخلصومة، وبداية 
حلل مشاكل املواطن، الذي يبدو انه بات 
اخر اهتمامات الطبقة السياسية، هذه 
التعنت على صوت  التي تقدم  الطبقة 

العقل.
من احلكمة نسيان صفحات املاضي، مبا 
لها وما عليها، بحساباتها الشخصية 
بحاضر يستفيد من  والشروع  واحلزبية، 
جتارب االمس، وهو امر ال يدخل في خانة 
السياسة  نتحدث عن  ونحن  املعجزات، 
التي تشــترط املرونة، هذا ما نطالب به 

علية
القوم لنتجنب التناحر، الذي يذكرنا به 
املهلب بن ابي صفــرة: تأبي العصي اذا 
افترقن تكسرت  واذا  اجتمعن تكســرآ 

احادآ

طرفا معادلة التناحر 
.. هل من يتعظ

جواد البوالني 

متابعة - الصباح الجديد
التونســية  الفنانــة  حرصــت 
زميلتها  تهنئــة  على  لطيفة، 
الفنانة شــيرين عبــد الوهاب 
بنجــاح حفلها فــي مهرجان 
وذلك عقب ســاعات  قرطاج، 
قليلــة مــن تصريــح مدير 

فيها  اتهم  الــذي  قرطاج  مهرجان 
لتشــويه  حملة  بترويج  لطيفــة 

صورة شيرين.
وقالــت لطيفــة عبــر صفحاتها 
التواصل  مواقــع  على  الرســمية 
إلى  حديثها  موجهــة  االجتماعي، 
شيرين: )ألف مبروك يا حبيبة قلبي 

جناحك امبارح في قرطاج عن جدارة 
وكلنا بنعــدي بصعوبات في حياتنا 
ولكــن انِت إنســانة وفنانــة قوية 
وجمهــورك هو أكبر ســند ليكي، 
دائما  وأسعدينا  وأكثر  أكثر  اعطيه 

بفنك اجلميل(.
يشــار الــى أن احلفل الــذي أحيته 

شــيرين عبد الوهــاب ضمن ختام 
حقق  قد  الدولي  قرطــاج  مهرجان 
جناحا كبيرا، ووجهت شيرين رسالة 
إلى جمهورها في ختامه معربة عن 
شكرها له، لوقوفه إلى جانبها بعد 

مرحلة صعبة مرت بها.
 مؤكدة أنه رغم متاعبها الصحية 

إال أنها تقف على مســرح مهرجان 
أعادها للحياة،  قرطاج، ألن اجلمهور 
ومعبــرة عــن امتنانها لــكل من 
ســاندها في األزمة النفسية التي 
مرت بها في األشــهر األخيرة بعد 
حســـام  الفنـــان  مـــن  طالقها 

حبيـب.

رد صادم من لطيفة بعد اتهامها بتشويه صورة شيرين
"بنعدي بصعوبات"..  

االنبار - الصباح الجديد:
البــرج املفتول مبحافظــة األنبار، مــن اآلثار 
التاريخية العريقة، ويقــع على ضفاف نهر 
الفرات في ما يعرف بحويجة مدينة حديثة 
القدمية، ويعود تأريخــه للدولة العقيلية 
قبل 900 عام، حيث ســمي بهذا االسم 

كون بناؤه اشبه باحلبال املفتولة.
وكان هــذا البــرج يســتخدم للمراقبة 
كباقي األبراج األخرى التي حتيط باملدينة، 
حيث قّدر عددها بـستة اندثرت معاملها 
نتيجــة لعوامــل التعريــة والظروف 
البيئية فيما بقي برج املفتول آخر 

آثارها الصامدة.
ويقــول الباحــث في 
واألدب  التــراث 
محمــود دلي ال 
احلديثي  جعفــر 
تصريــح  فــي 
بعتــه  تا
ح  لصبــا ا
 ، اجلديــد 
"اجلزر  إن 
تية  ا لفر ا

فــي 
طــق  منا

جبــة 

وحديثة وعنة حكمتها عــدة دول، وبعد حكم 
الدولة االســالمية أتت العقيليــة وحكم بني 
واســيجة  مرصفات  وضعــوا  وهــؤالء  عقيل، 

وطواحني املاء وعملوا على تقوية النواعير".
وتابع، "ثم وضعوا أبراجــا مت بناؤها في منطقة 
حويجة حديثة لتحرس املدينة، من ضمنها هذا 
البرج الذي سمي باملفتول ويقع مقابل منطقة 
اجلزيــرة، ويقابله برج آخر علــى الضفة األخرى 
من نهر الفــرات، فضالً عن وجود أبــراج قريبة 
من القلعــة، أضافة إلى مجموعــة ابراج تقع 
نهاية حويجة، بحيث أطلق على املنطقة اسم 
منطقة االبراج وكانــت مهمة هذه االبراج هي 

حراسة املدينة من الغزوات واجليوش القادمة".

"البرج المفتول".. صرح تأريخي 
بغداد - الصباح الجديد:على ضفاف الفرات

أعلــن الفنــان قاســم حمــزة، أمس 
الثالثاء، عن اســتعداده إلقامة معرضه 
الشــخصي الثالث، فيمــا أحيا أعماالً 
وتركها  أجنزها  وأن  تالفة ســبق  خزفية 

مهملة في مشغله.
وقال الفنان حمزة: “خالل الفترة احلالية 
أتفــرغ للعمل علــى إعادة احليــاة الى 
أعمالي التالفة جراء تقادم الزمن عليها، 
وكثــرة تنقلها بني معارض التشــكيل 

أن "الترميم  احمللي واخلارجــي"، مبينــاً 
املهشمة جزئياً  اخلزفية  القطع  أكسب 
جماالً مضاعفــاً، لتداخل الرؤى وتعمق 

التعديالت".
معرضي  إلقامــة  "أســتعد  وأضــاف: 
الشــخصي الثالــث، خــالل األشــهر 
الفنانني  قاعة جمعيــة  علــى  املقبلة 
التشكيليني"، مشــيراً الى أن "املعرض 
أجنزتها  خزفية  قطعة  خمســني  يضم 

خالل العامني 2021 و2022".

متابعة - الصباح الجديد:
احتفلــت الفنانة رحمــة رياض بوصول 
أغنيتهــا "اصعد للكمــر" لرقم جديد 
من املشاهدات، وذلك من خالل حسابها 

اخلاص على موقع التواصل االجتماعي.
وقد أكــدت رحمــة ريــاض، أن األغنية 
20 مليون مشــاهدة،  حققت حتى اآلن 
منــذ أن طرحتها عبر قناتها الرســمية 

على يوتيوب.
"اصعد للكمر" من كلمات حيدر األسير 
، أحلان علي صابر وتوزيع موسيقي محب 

الراوي .
من جانب اخر أعلنــت رحمة رياض، عن 
عدم حضورها حلفل زفاف الفنانة جميلة 

البــداوي، والفنان عبد الفتــاح اجلريني، 
والذي أقيم اول أمس االثنني.

ونشرت رياض، مقطع فيديو عبر حسابها 
أوضحت من  الشخصي "سناب شات"، 
خالله، تعذر عليها حضور احلفل بسبب 
عدم وجود تذكرة في نفس اليوم املوافق 
حلفل الزفاف، قائلة: "مفروض أنني أكون 
باملغرب، أخذت التأشيرة في ظرف يومني، 
لكن املشكلة صارت في التذاكر، ماشاء 
اهلل الرحــالت كثيــرة على املغــرب، ما 
مكتوب أكون في املغرب وأكون بقرب مع 

جميلة وزوجها، وربي يسعدهم".

الفنان قاسم حمزة يعيد الحياة الى أعمال خزفية تالفة

رحمة رياض تحتفل بوصول
 "اصعد للكمر" بعد 20 مليون مشاهدة

فاطمة لوتاه
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