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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
قرر مجلس الوزراء امس الثالثاء، 
عــّد كل مــن توفــي باألحداث 
األخيرة شــهيداً، فيما شــمل 
تعويــض  بقانــون  جرحاهــا 

املتضررين.
مجلس  باســم  املتحدث  وقال 
الــوزراء وزيــر الثقافة حســن 
ناظــم، خــالل مؤمتــر صحفي 
الوزراء،  أعقب جلســة مجلس 
مصطفى  الــوزراء  »رئيــس  إن 
الكاظمي شــدد خالل اجللسة 
على أن احلكومة ستعمل حتى 
اللحظة األخيرة وأن تتعامل دون 

انفعاالت إزاء األحداث األخيرة«.

وأضــاف، أن »مجلس الوزراء قرر 
خالل اجللسة عد كل من توفي 
في األحــداث األخيرة شــهيداً 
وشمول جرحاها بقانون تعويض 
املتضررين«، مشــيراً إلى إن »ما 
حصل في األيــام األخيرة يؤكد 

ضرورة االحتكام إلى احلوار«.
وتابع أن »مجلس الوزراء خصص 
خالل جلسة اليوم ستة مليارات 
االربعينية  الزيــارة  لدعم  دينار 
وخــول في الوقت نفســه وزير 
التخطيــط التوقيع على اتفاق 
األوروبي،  االحتــاد  مــع  تنفيذي 
وأيضاً سيمنح االحتاد العراق 75 

مليون يورو لدعم النازحني«.

بغداد - الصباح الجديد:
فيتــش  وكالــة  توقعــت 
منــو  االئتمانــي  للتصنيــف 
إجمالي النــاجت احمللي احلقيقي 
للعراق بنحو 8 باملئة في العام 
2022 ، بعد ان كان 3 باملئة في 

العام 2021 .
وذكــرت الوكالة فــي تقريرها 
الــدوري، ان »ارتفاع متوســط 
سيؤدي  السنوي  النفط  إنتاج 
إلى انتعاش بنســبة 11 باملئة 
احمللي  النــاجت  إجمالــي  فــي 
النفطي في العام 2022، والذي 
العام  في  ثابًتا  متوسطه  كان 
2021، على الرغــم من ارتفاع 
النصف  في  اإلنتــاج  معدالت 

الثاني من عام 21«.
منو  »ســيؤدي  التقرير:  واضاف 
اإلقراض السريع، املدعوم جزئًيا 
مببــادرات اإلقراض مــن البنك 
املركزي العراقي، إلى دفع النمو 
غير النفطي بنســبة 4 باملئة 

في العام احلالي«.
ويذكــر في هــذا الصــدد ان 
البنك الدولي كان قد ســجل 
فــي نيســان املاضــي حتقيق 
لعام  احمللي  للنــاجت  العراق منوا 
2022بلغت نســبته %8.9 وهو 

االعلى عربياً.
وفي تقرير نشره البنك الدولي 
للشهر املذكور، توقع أن يحقق 
عربياً  األولــى  املرتبة  العــراق 
بأكبر منو للناجت احمللي اإلجمالي 
 .  2022 لعــام  الفرد  وبنصيب 
وأشار البنك في تقريره الى أن 
للعراق  االجمالي  احمللي  »الناجت 
احلالي  العــام  ســينمو خالل 
بذلك  متجاوزا   8.9% بنســبة 
العربيــة ومنها  الــدول  باقي 
قطر التي من املتوقع أن تشهد 
منواً بنســبة %4.9 والسعودية 
واالمارات   5.7% والكويــت   7%
%4.9 واجلزائر %3.2 ومصر 5.5% 

واالردن %2.3 واملغرب 4.3% .

مجلس الوزراء يعد ضحايا احداث 
الخضراء شهداء 

وكالة فيتش للتصنيف االئتماني: الناتج 
المحلي للعراق ينمو بنحو 8 بالمئة

شمل جرحاها بقانون تعويض المتضررين

بلغ 3 % في العام الماضي

خاص - الصباح الجديد:
التيار  توقعت مصادر مقربة من 
الصدري إصدار احملكمة االحتادية 
العليــا اليــوم االربعــاء قرارها 
إدانة  دعوى طلب  بشأن  احلاسم 

مجلس النواب وحله.
وذكــرت مصــادر صدريــة في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، أن 
»احملكمة االحتادية العليا ستنظر 
مجلس  إدانة  الصدريــني  طلب 
النــواب باحلنث باليمــني وإنهاء 
رئيســي  وإلزام  احلالية  الــدورة 
اجلمهورية والــوزراء الدعوة إلى 
انتخابــات مبكرة وفــق أحكام 

املادة 64 من الدستور«.
وتابعــت املصــادر، أن »األطراف 
املدعــي عليهــا فــي الدعاوى 
احملكمــة  مــن  طلبــت  قــد 
الدعــوى  رد  العليــا  االحتاديــة 
ألســباب مختلفــة أبرزها عدم 

اختصاصها«.
وأشــارت، إلــى أن »الصدريــني 
يجــدون خالف ذلك، باالســتناد 
إلى قرار سابق صدر عن احملكمة 
ذاتهــا ألزم مجلــس النواب بأن 
يختــار رئيــس اجلمهورية خالل 

مدة وجيزة«.
وشددت املصادر، على أن »مجلس 
النواب جتاوز هذا القرار ولم يقم 
بانتخاب رئيــس اجلمهورية على 
الرغــم من مــرور أشــهر على 

صدوره«.
إلى  تشير  »التوقعات  أن  وأكدت 
أن جلســة اليوم سيصدر عنها 
قرار بعد أن مت تأجيل نظر الدعوى 

في جلستني سابقتني«.
وانتهت املصادر، إلى أن »احملكمة 
التيــار  فــأن  الدعــوى  ردت  إذا 
الصدري ســينتظر ما سيصدر 
قرارات بشــأن  قيادتــه من  عن 

املرحلة املقبلة«.
فــي املقابل، قال عضــو ائتالف 

دولة القانون فاضــل موات، في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، إن 
»احلراك السياســي احلالي ال بد 
له أن يأتي بثمار من أجل حلحلة 

الوضع واخلروج من االنسداد«.
وتابع موات، أن »املشكلة األولى 
التي تواجهنــا عدم اتفاق الكرد 

على منصــب رئيس اجلمهورية، 
وهذا يشــكل معرقل كبير أمام 
االســتحقاقات  بباقي  املضــي 

الدستورية«.
وأشار، إلى أن »الطرف السني هو 
ايضاً غير متفق بشــأن تشكيل 
احلكومة، الســيما مع استمرار 

تباين وجهــات النظر بني كتلتي 
السيادة وعزم«.

وبــني مــوات، أن »رئيس مجلس 
غير  احللبوســي  محمد  النواب 
متعــاون فــي اســتئناف عقد 
عملية  تسهل  البرملان  جلسات 

تشكيل احلكومة«.

وشــدد، على أن »احللبوسي لم 
يبــادر لغاية الوقــت احلالي في 
الدعــوة لعقد جلســة برملانية 
عندما  مبناه  خارج  كان  ســواء 
املنطقة  خارج  املعتصمون  كان 
اخلضــراء، أو داخــل املبنى بعد 

انسحابهم«.
ولفــت موات، إلى أن »اجللســة 
البرملانية ليــس بالضرورة تكون 
رئيــس  النتخــاب  مخصصــة 
اجلمهورية التي تستوجب حضور 
الثلثــني، إمنا من أجــل التداول 

بشأن اخلالفات السياسية«.
وأورد، ان »التفاهمات السياسية 
لعلها تنتج عن شيء بعد الزيارة 
الكردية،  القــوى  مع  األربعينية 
الدميقراطــي  احلــزب  الســيما 
الكردســتاني املعرقل للعملية 

السياسية بنحو جدي«.
وانتهــى موات، إلــى »ضرورة أن 
متضي احلوارات ايضــًا مع التيار 
الصــدري لالتفــاق على خارطة 
السيما  املقبلة  للمرحلة  طريق 
وأن انســحاب الكتلة الصدرية 
النواب  مجلس  من  واستقالتها 
نهائيــة ال رجعــة فيهــا وفقاً 

للقانون«.
وكان رئيــس الــوزراء مصطفى 
اجتماعاً  ضيــف  قد  الكاظمي 
وقادة  األخــرى  الرئاســات  ضم 
السياســية جــرى فيه  الكتل 
السياســي  احلوار  التأكيد على 
واالســتعداد إلــى االنتخابــات 
املبكرة بعد إجراء تعديالت على 

القوانني االنتخابية.

االطار التنسيقي يهاجم الحلبوسي ويتهم الحزب الديمقراطي بعرقلة االتفاقات

الصدريون يترقبون قرار المحكمة االتحادية 
اليوم ويرجحون ادانتها البرلمان وحله

تراجع انتاج النفط في إقليم كردستان
6يضعه امام تحّديات تنويع مصادر الدخل السوريون في تركيا يخشون العودة 

3الى ديارهم بعد انتخابات 2023

السليمانية - عباس اركوازي:
حذر نواب فــي برملان االقليم 
مستقبلية  ازمة  مخاطر  من 
قريبة جديدة تواجه املواطنني 
في ظل عجز حكومة االقليم، 
باملشــتقات  تزويدهم  عــن 

النفطية.
وكشــف عضو جلنة الطاقة 
في برملان االقليم عمر كولبي 
في تصريــح للصباح اجلديد، 
عــن ان قدوم فصل الشــتاء 
سيفاقم من ازمات املواطنني 
ويعرض حياة الكثيرين منهم 

للخطر.
ثالث  »منذ  كولبــي:  واضاف 
ســنوات وحكومــة إالقليم 
عاجــزة عــن توزيــع النفط 
االبيــض علــى مواطنيهــا، 
وتسبب ذلك مبعاناة ومشاكل 
كردستان،  في  للعوائل  جمة 
فيمــا أخــذ ســعر برميــل 
النفط االبيض يسجل أرقاما 

قياسية يوما بعد يوم«.
وتابــع: »اصبــح املواطن في 

االقليم غير قادر على شــراء 
التي  الضرورية  السلعة  هذه 
القارس،  الشــتاء  بــرد  تقيه 
مشيراً الى ان حكومة االقليم 
لم تــوزع منذ ثالث ســنوات 
حصة البرميــل الواحد التي 

كان يفترض ان توزع على كل 
عائلة في محافظات االقليم.

واوضــح، ان ســعر برميــل 
 280 النفط االبيض االن جتاوز 
االقليم »ونحن  دينار في  ألف 
ما زلنا في فصل الصيف، فما 

بالك اذا حل فصل الشــتاء«، 
املواطنون  ســيتمكن  كيف 
مــن تأمني وســائل التدفئة، 
في ظل حاجة كل عائلة الى 
اربعة او خمســة براميل من 
النفط لتجاوز فصلي الشتاء 

واخلريف.
حكومة  ان  كولبــي،  واكــد 
انخفاض  ظــل  وفي  االقليم 
االنتاج وشــحة الغاز السائل 
الذي يســتخدم فــي فصل 
ستواجه  للتدفئة،  الشــتاء 
ازمة حادة في تأمني وســائل 
التدفئة الضرورية ما سيدفع 
باملواطنــني الــى اللجوء الى 
واستخدام  البدائية  الوسائل 
التدفئة،  ألغــراض  احلطــب 
الى انه ســيقضي  مشــيراً 
نهائيا على الغابات واالشجار 
الطبيعية في اإلقليم، ناهيك 
عن مخاطر الغاز املنبعث منه 

على حيوات املواطنني. 
وقــدم 37 عضوا فــي برملان 
رئاســة  الى  طلبا  االقليــم 
البرملان بهدف عقد جلســة 
اخملاطــر  ملناقشــة  طارئــة 
التي يشــكلها عــدم توزيع 
على  النفطيــة  املشــتقات 

املواطنني.
بــدوره قــال رئيــس هيئــة 

إقليــم  فــي  االســتثمار 
كردســتان محمد شــكري، 
ان حكومة االقليم ســتقوم 
قريبا بتزويد املنازل في إقليم 
كردســتان بالغــاز عبــر مد 
خطــوط أنابيب، علــى غرار 

الكثير من دول العالم.
اقليم  ان  شــكري،  واضــاف 
كردســتان ســيتخلي فــي 
عــن  القريــب  املســتقبل 
اســتخدام قنانــي الغاز، وان 
حكومة االقليم منحت عقدا 
للعمل  الشــركات  الحــدى 
على ايصــال الغاز الطبيعي 
عبــر االنابيــب الى مـــنازل 

املواطنيـن.
ويبلغ عدد العوائل في إقليم 
كردســتان أكثرمــن ) مليون 
و 200 الــف( عائلــة، وهــي 
بحاجــة الــى )240 مليون و 
200( الــف برميل من النفط 
االبيض ســنويا، هذا في حال 
اذا مت توزيــع برميل واحد لكل 

عائلـة.

حكومة اإلقليم تعجز عن تأمين وقود التدفئة لسكان كردستان
 37 نائبًا يحذرون من مخاطر ازمة الحت بوادرها

تقريـر

البالد تحافظ على مركزها الثالثين بامتالك الذهب 
الصباح الجديدـ  وكاالت:
أعلن اجمللــس العاملي للذهب، 
امس الثالثاء، ان البالد حافظت 
على مرتبتها 30 عامليا من بني 
امتالكا الحتياطي  الدول  أكبر 

الذهب.
وقـــال اجمللـس فـــي أحـدث 
جـــدول له لشـــهر أيلـــول 
؛ إن »البنـــوك   2022 لعـــام 
املركزيـة العامليـة أضافـت 37 
طـناً صافـياً إلـى احتياطيـات 

الذهـب العاملـية«.
مبينــة أن »اجلــزء األكبر من 
االرتفــاع نتــج عــن عمليات 
شــراء مــن قطــر )15 طًنا(، 
بينمــا كمــا كان املشــترون 

 (13( مبقدار  للهند  املنتظمون 
طنــا واشتـــرت تركيــا )12) 
 (9( اوزبكستـان  واشترت  طنا 

طنـا«.
واضاف ان »كازخســتان كانت 
البــارز في هذا  الوحيد  البائع 
 (11( ببيع  قامت  الشهر حيث 

طنا من الذهب«. 
واشــار الى ان »العراق حافظ 
علــى موقعــه العاملــي بعد 
أن صعــد 10 مراتب الشــهر 
املاضي على اثر شرائه 34 طنا 
من الذهــب ليصل الى املرتبة 
30 من أصل 100 دولة مدرجة 
احتياطــي  بأكبــر  باجلــدول 
للذهــب لتبلــغ حيازتــه من 

الذهــب 130.4 طنا وهي متثل 
احتياطاته  باقــي  مــن   9.5%

االخرى«.
رابع  أصبح  »العراق  ان  واوضح 
أكبر احتياطــي للذهب عربيا 
السعوديـــة  مـــن  كل  بعد 
ولبنـــان واجلزائـــر بعـــد أن 
كـان سادسا متـجاوزا بذلـك 
مصـر وليبـــيا التـي احتلتـا 
املرتبـة اخلامـسة والسادسـة 

علـى التوالـي«.
عامليا؛ ما زالت الواليات املتحدة 
الدول  باقي  تتربــع  االمريكية 
بأكبر حيازة للذهب في العالم 
وبواقع 8.133 طنا تليها أملانيا 
3.355 طنــا، ومن ثــم جاءت 

إيطاليا 2.451 طنا.
كوبا  جمهورية  تذيلــت  فيما 
واحد  طن  وبواقع   100 باملرتبة 
تســبقها جمهورية موريتانيا 
االســالمية بواقع طــن واحد 

ايضا«.
اعلن في  حزيران  العراق  وكان 
املاضي شــراء كميات جديدة 
من الذهب مبــا يقرب من )34) 
قدرهـا  زيـــادة  وبنسبة  طنًّا، 
%35 علـــى مـــا كـــان فـي 

حيازتـه.
يذكر ان اجمللس العاملي للذهب 
والذي يقــع مقره في اململكة 
خبـــرة  وميتلـــك  املتحـــدة 

واسعـة.

بغداد - الصباح الجديد:
اإلرهاب  مكافحة  جهــاز  افاد 
أمــس الثالثاء، بتــردي قدرات 
داعــش  تنظيــم  عناصــر 
وفيما  وتشــرذمها،  وضعفها 
أشار الى انها حتولت الى حروب 
العصابات، اكد ان ما تبقى من 
هــذه العناصر اقــل من الف 

مسلح.
وقــال املتحدث باســم اجلهاز 
تصريح  في  النعمــان،  صباح 

رســمي أن »قــدرات داعــش 
انحسرت إلى حروب العصابات 
فقــط، ولديه أقــل من 1000 

مسلح«.
عمليات  تنفيذ  الى  مشــيراً   
جهاز  مــع  بالتعاون  مهمــة 
إقليم  في  اإلرهــاب  مكافحة 

كردستان«.
من  يعاني  »داعــش  ان  وبــني 
وقدراته  والتشــرذم  الضعف 
انحسرت إلى حروب العصابات 

فقط«.
»نفذنــا  النعمــان:  وأوضــح 
عمليات مهمــة بالتعاون مع 
إقليم  في  اإلرهــاب  مكافحة 

كردستان«.
 مؤكــداً أن »تنظم داعش لم 
يعد قــادراً إال علــى االختباء، 
وليــس لديــه فــي العــراق 
سوى عـــدد محـــدود مـــن 

املسلحـني«.
وأشار الى، ان »لدى داعش أقل 

من 1000 مســلح، وقد قتلنا 
أحد والة داعــش بالتعاون مع 
إقليم  في  اإلرهــاب  مكافحة 

كردستان«.
»جمعنا  أيضــا:  قال  النعمان 
معلومات عــن الزعيم اجلديد 

لداعش«.
 مبينا ان »داعش ال يســتطيع 
الســيطرة علــى أي مــكان، 
وال يســتطيع البقــاء في أي 

مكـان«.

عناصر داعش تعاني الضعف 
والتشرذم وما بقي منها اقل من األلف 

مكافحة االرهاب: 

الصباح الجديد - وكاالت: 
تراجعت أسعار النفط في وقت 
الثالثــاء، لتقلص  مبكر امــس 
مكاســب اليوم الســابق، التي 
بلغــت %3، بعدمــا اُعتبر اتفاق 
مجموعــة أوبــك+ على خفض 
اإلنتــاج بواقــع 100 ألف برميل 
األول  تشــرين  أكتوبر  في  يوميا 
املقبل حتركا رمزيا إلى حد كبير 

لوقف تراجع األسعار.
وانخفضــت العقود اآلجلة خلام 
برنــت 33 ســنتا، أي %0.3، إلى 
بحلــول  للبرميــل  دوالر   95.44
الساعة 0054 بتوقيت غرينتش، 
فيمــا ارتفعت العقــود اآلجلة 
خلام غرب تكســاس الوســيط 
دوالر   89.13 إلــى  األميركــي 

أي  دوالر،   2.26 وزادت  للبرميــل، 
%2.6، عن إغالق يوم اجلمعة.

وأشارت »رويترز« إلى أن األسواق 
كانــت مغلقــة فــي الواليات 
املتحدة أمس األول اإلثنني بسبب 

عطلة عيد العمال.
املصدرة  البلدان  وكانت منظمة 
في  وحلفاء  »أوبــك«  للبتــرول 
ويطلــق  روســيا،  مقدمتهــم 
عليهــم »أوبــك+«، اتفقوا على 
التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف 

برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
وقــال محللــون، لــم يتوقعوا 
إن اخلفــض رمزي في  االتفــاق، 
الغالب بالنظــر إلى أن »أوبك+« 
لم تتمكن مــن حتقيق أهدافها 

اإلنتاجية.

أسعار النفط تقلص مكاسبها ومحللون: 
خفض أوبك لإلنتاج تحرك رمزي



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنــت وزارة املــوارد املائية اتخاذ 
إجراءات جديدة لضمان توفر املياه 
في األهوار، واعدت خطة لتأمينها 
فــي حــال حدثت ندرة ســقوط 

األمطار في فصل الشتاء املقبل.
وقال مدير املركز الوطني العراقي 
بالوزارة، حامت  املائيــة  املوارد  إلدارة 
حميد إن “األهــوار تُعد من ذنائب 
األنهــار، وتعد أكثــر املناطق تأثراً 
باجلفــاف وارتفاع درجــات احلرارة 
والتــي تؤدي إلى تبخــر كبير في 
املياه وانخفاضها بنســبة كبيرة 
أن “وزارة املوارد املائية  جداً”، مبيناً 
ولغرض مســاعدة سكان األهوار 
يعيش  الــذي  اجلاموس  وحيــوان 
وتعميق  بحفــر  قامــت  فيهــا، 
مســالك األنهر وحفــر أخرى في 
املياه  تواجد  لضمان  األهوار  داخل 

فيها”.
وأضــاف مديــر املركــز أن “هذه 
لتدخل  أيضــاً  حتتاج  اإلجــراءات 
التــي لها دور مهم  الزراعة  وزارة 
اللقاحات حليوان  لتأمني  خصوصاً 
اجلامــوس ومعاجلــة أي أمــراض 
حفاظاً علــى الثــروة احليوانية”. 
، مؤكدا أن “شــح املياه مســتمر 
للســنة الثالثة على التوالي، ما 
إلطالق  التخطيــط  إلــى  دفعنا 
كميات من امليــاه تصل إلى 50% 
من خطة املوسم الشتوي لتأمني 
املياه فــي األهوار خالل األشــهر 
الثالثة األولى من املوسم في حالة 

عدم سقوط األمطار مبكراً”.
وشــدد مدير املركــز على “ضرورة 
تأمني حصة مائيــة ثابتة لألهوار 
على الرغم مــن قلتها، لتغطية 
احتياجات مياه الشرب والسقي”.

وكانت وزارة املــوارد املائية اعلنت 
املائي في  عن انخفــاض اخلزيــن 
العــراق بنســبة ٪60 مقارنــة 
أن  بالعــام املاضي، فيمــا أكدت 
نســبة اإليرادات املائية مع املعدل 

العام هي األدنى منذ 100 عام.
وقال مدير عام املركز إن “اإليرادات 
املائيــة وصلت تقريبــاً  %35 من 
املعدل العام وهــي األدنى مقارنة 
بنسبة السنة الســابقة”، مبيناً 

القادم  ديالى  “اإليرادات في نهر  أن 
من إيران تقدر بـ%20، أما نهر الزاب 
فتقدر بـــ%40، فيما تقدر ايراداتنا 
في نهــر دجلة القادم من تركيا بـ 
%35، ونهــر الفــرات أيضا بـ35% 
مقارنة باملعدل العام للمئة سنة 

السابقة”.
وأضاف حســني، أن “هذه النسب 
جاءت نتيجة الشّح املائي للسنة 
الثالثة على التوالي ، ســيما أنها 
موجودة في العراق بصورة خاصة 
وفي دول املنبع إيران وتركيا وسوريا 
مما أثر على اإليــرادات املائية باجتاه 
العراق”. ، وتابــع، أن “اخلزين املائي 
أقل مــن العــام املاضــي مبقدار 
%60، وحتــاول الــوزارة إدارة اخلزين 
واخلزانات  السدود  في  املتاح حالياً 

وإبقاء  الصيفية  اخلطــة  إلكمال 
جزء من اخلزين للخطة الشــتوية 

القادمة”.
وأكد، أن “أولويات الوزارة تأمني مياه 
الشــرب بصورة مستمرة وتقليل 
اخلطط الزراعية وتصاريف األهوار 
بناء علــى اخلزين املتاح وفق خطة 
بالدراسة  موضوعة  اجلفاف  إلدارة 
الستراتيجية ملوارد املياه واألراضي 
في العراق التي أعدت عام 2014”.

الــوزارة  “خطة  أن  إلــى  وأشــار 
اآلبار كانت طموحة  الســتخدام 
احلالــي  الصيفــي  للموســم 
والشتوي املاضي باالتفاق مع وزارة 
الزراعــة نتيجة لشــّح اإليرادات 
املائيــة، ومت اســتغالل الكثير من 
املياه اجلوفيــة املتجددة لألغراض 

الزراعية ومياه الشرب”.
ولفت حسني، بأن “اخلطة الزراعية 
املعتمــدة علــى امليــاه اجلوفية 
مبليون  تقدر  الصيفي  للموســم 
دومن وهي مساوية للخطة الزراعية 
من املياه الســطحية”، معرباً عن 
أمله من الفالحني بـ”عدم التجاوز 
املياه ألنها مياه  واســتنزاف هذه 
من املفروض أن تكون مســتدامة 
اســتخدامها”.  استدامة  لغرض 
وأوضح، أنه “جرت أكثر من ورشة 
املوضوع  هــذا  بخصــوص  عمل 
دراسات معمقة  إلى  الذي يحتاج 
لغــرض اســتخدامه”، مؤكداً أن 
للحكومة  حقيقياً  توجهاً  “هناك 
مؤسســاتها  بكافة  العراقيــة 
لدراســة هــذا املوضــوع بعمق 

السنوات  أكثر الســتثماره خالل 
القادمة كون مواسم الشحِّ وفق 
األطر املعلومة ستكون أكثر خالل 

الفترات القادمة”.
ونتيجة النخفاض خزين املياه فان 
املهندس مهدي  املائية  املوارد  وزير 
رشــيد احلمداني والوفــد املرافق 
جدول  تبطــني  أعمال  يتابــع  له 
بني حســن في محافظة كربالء 
من قبل مــالكات الهيئة العامة 
لتشــغيل وصيانــة حــوض نهر 
مشــاريع  صيانة  الفرات/مديرية 
ري وبــزل احملافظة ، مبينــا الوزير 
احلمدانــي ان هــذا املشــروع من 
تنفذها  التــي  املهمة  املشــاريع 
الوزارة في احملافظة لغرض تقليل 
إيصال  وتأمني  املائيــة  الضائعات 

احلصص املائية إلــى أبعد نقطة 
في املشــروع وبانســيابية عالية 
مع السيطرة واحلد من التجاوزات 

على املشروع .
كمــا واثنــى الوزير علــى جهود 
العاملــني في املشــروع داعيهم 
إجنازه  لغــرض  املزيــد  بــذل  الى 
ضمن التوقيتــات الزمنية احملددة 
له. ، حيث تضمــن العمل ضمن 
هذه املرحلة من املشــروع تبطني 
متــت  اذا  كــم   1,750 مســافة 
املوحلة  واالطيان  الرهويــج  إزالة 
وثــم الدفــن باألتربــة النظيفة 
واملفحوصــة مختبريــٱ واحلــدل 
بأســتخدام االليات التخصصية 
وصوال إلــى املقطع التصميمي و 

من ثم املباشرة بأعمال التبطني.

 اعالم االتصاالت 
الــَدوري اخلاص  ُعقــد  االجتماع 
مبناقشــة واقــع املشــاريع التي 
العامــة  الشــركة  تنفذهــا 
لالتصاالت واملعلوماتية، برئاســة 
املهندس أســامة جهاد قاســم 
الشــركة   عام  الهماشــي مدير 
واملالي،  اإلداري  املعاونــني  وحضور 

املديريات  مدراء  من  وعدد  والفني، 
واألقسام، ومدراء املشاريع.

وتابع املديــر العام االعمال اجلارية 
التــي تخص مشــاريع شــركة 
اجنازيتهــا،  ونســب  االتصــاالت 
تواجه  التــي  املعوقات  وكذلــك 
املالكات اخملتصــة، جاء ذلك خالل 
اســتماعه لشــروحات قدمهــا 

السادة مدراء املشاريع كل حسب 
تخصصه. 

ووجه الهماشــي بضرورة العمل 
وفق الشــروط الواردة في العقود 
املوقعــة مــع شــركات القطاع 
بالتوقيتــات  وااللتــزام  اخلــاص، 
الزمنيــة واملواصفــات الفنيــة، 
بغيــة  العمــل  مضاعفــة  و 

خدمات  وتقــدمي  املشــاريع  اجناز 
واملؤسســات  للمواطنني  مميــزة 
احلكومية، خدمة للصالح العام. 

يذكــر ان املديــر العــام يتــرأس 
اجتماعــات مســتمرة ملتابعــة 
على  والوقوف  املشــاريع  تطورات 
معوقــات العمل وإيجــاد احللول 

املناسبة لها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزيــر  تـــرأس 
اِجتماعاً  منهـــل عزيـــز اخلبـــاز 
املُناقشات  إلســتكمال  ُموســعاً 
بشــأن موضــوع إعــادة هيكلــة 
بحضــور   ، املُتعثــرة  الشــركات 
وكيل الــوزارة للتخطيط املُهندس 
واملُدراء  يوسـف محمـد جاســـم 
والقانونية  الفنيــة  لدوائر  العامني 
واإلســتثمارات  واإلقتصاديــة 
والتدقيق  والرقابــة  والتخطيــط 
في  املســؤولني  من  وعدد  الداخلي 

دوائر الوزارة املعنيـة . 

ُمناقشــات  االجتمــاع  وتنـــاول 
لآلليــات  ودراســة  ُمســتفيضة 
والفقرات املُقترحــة إلعادة هيكلة 
شــركات الوزارة املُتعثرة والســُبل 
اخلسارة  أســباب  مبُعاجلة  الكفيلة 

والنهوض بواقع هذه الشركات . 
إلى  االجتماع  ِخالل  الوزير  ولفـــت 
وُمعطيات  مؤشــرات  وضع  أهمية 
إلى  الشــركات  لتحويل  واضحــة 
رابحــة ، ُمشــيراً بــذات الوقــت 
الوضــع احلالي  إلى ضــرورة حتديد 
لغرض  حتتاجــه  ومــا  للمصانــع 
تطويرها والنهوض بها ســواء عن 

طريــق التأهيــل أو املُشــاركة مع 
أو ُخطة إستثمارية  القطاع اخلاص 

وغيرها مع ُمراعاة الوضع الراهن .
وأوعز الوزير بإعداد أُســس واضحة 
ومدروســة لدمج املصانع حســب 
التخُصص وإعادة النظر برأســمال 
الشــركات لتكــون أحــد املعايير 
واملؤشــرات التي يتم إعتمادها في 
حتديد كون الشركة رابحة أو خاسرة 
الدوائــر املعنية بتقدمي  ، كما وجه 
دراســة ُمســتفيضة تعتمد على 
البيانات املُتوفرة لدى الوزارة تتضمن 
ُكّل الشــركات واملصانــع ووضــع 

واملُناســبة بشأن  احللول احلقيقية 
الهيكلة  أو  التوجه نحو اإلستثمار 
واخلاسرة  الرابحة  الشركات  وحتديد 
وإعتمــاد رؤيــة واضحــة وُخطط 
اإلعتبار  بنظر  األخذ  مدروســة مع 
مصلحــة الشــركة وخطوطهــا 
اإلنتاجية لتحقيق جدوى إقتصادية 

ملموسـة . 
يُذكر ان وزير الصناعة ترأس اِجتماعاً 
خاصاً ملُناقشــة ماجاء بكتاب وزارة 
املالية حول موضــوع إعادة هيكلة 
الشــركات املُتعثــرة وحتويلها إلى 
ناجحة ِضمَن الورقة البيضاء لعدد 

من الوزارات منها وزارة الصناعـــة 
. على صعيد اخر جهـــزت شركة 
ديالى العامة إحدى شــركات وزارة 
واملعادن دُفعة جديدة من  الصناعة 
ُمنتج القابلو الضوئي ذو ٢٤ ُشعيرة 

لصالح قطاع اإلتصـاالت . 
وقـــال ُمدير عام الشركة املُهندس 
عليـوي  الستـار مخلـــف  عبـــد 
قطاع  دعــم  تُواصل  الشــركة  أنَّ 
اإلتصاالت مــن ِخالل رفــده مبُنتج 
الشركة من القابلو الضوئي ، ُمبيناً 
بأنَّ الشركة قامت بتجهيز الشركة 
واملعلوماتية  لإلتصــاالت  العامــة 

بـ  االتصاالت  وزارة  إحدى تشكيالت 
) ٢٣٥٥٩ ( متــرا مــن ُمنتج القابلو 
الضوئــي ذو ٢٤ ُشــعيرة من النوع 
غير املُســلح والتي مُتثــل الُدفعة 
املُتفق على  العاشــرة من الكمية 
جتهيزها لقطاع اإلتصاالت.  واوضح 
املديــر العام أنَّ هــذا املُنتج يُصنع 
بالكامل في معمل القابلو الضوئي 
الذي أنشــأ عام ٢٠٠٣ وبإمتياز من 
شركة روزندال النمساوية لتغطية 
إحتياجــات وزارة اإلتصــاالت مــن 
القابلوات الضوئية مبُختلف أنواعها 

وسعاتها وبأعلى معايير اجلودة.

بغداد ـ الصباح الجديد 
دعت هيئــة النزاهــة االحتاديَّة امس 
الثالثاء، إلى تفعيل قانون حماية املُنتج 
واألســماك(،  والدجاج  )البيض  احملليِّ 
ووضع ضوابط ُمحَكَمٍة لالستيراد؛ مبا 
ُن حماية املُنتــج، مع األخذ بنظر  يُؤمِّ

االعتبار حماية املُستهلك.
دائرة وقايــة الهيئة أكــدت في بيان 
أنها “أعدت تقريٍر عــن زيارات فريقها 
امليدانــيِّ إلــى وزارة الزراعــة – دائرة 
التخطيط واملُتابعة، أكدت فيه أهميَّة 
العمل  تفعيــل  بإعادة  الــوزارة  قيام 
الواحدة عند فتح باب  النافذة  بنظام 
ٍ؛ ملنع وقوع  االستيراد على ُمنتٍج ُمعنيَّ
أيَّة حالٍة من حاالت الفســاد، ُمشيرًة 
إلى ضرورة نشر املواد املُراد استيرادها 
الزراعيَّة” قبل  “الرزنامــة  وفــق  على 
تكافؤ  ة؛ لضمــان  الشــحَّ موســم 
الفرص بــني املُســتوردين، الفتًة إلى 
أهميَّة جتنُّب إصدار قرارات فتح وغلق 
دون  املُفاجئة  والتصديــر  االســتيراد 
حتديد الكميَّة؛ األمر الذي يُؤدِّي إلغراق 
الســوق باملُنتجات، وتعريــض املُنتج 

الوطنيِّ للخسائر”.
وأوصى التقرير، املُرســلة نسخٌة منه 

إلــى مكتب رئيــس مجلــس الوزراء 
ووزير الزراعة وجلــان )النزاهة والزراعة 
ـة( في مجلس  والشــؤون االقتصاديَـّ
أصحاب  مســتحقات  “بدفع  النوَّاب، 
املشــاريع املُتضرِّرة؛ نتيجــة اإلصابة 
باألمــراض الوبائيَّــة حــال إتالفهــا 
ة  طبقاً للمــادة )38( من قانون الصحَّ
احليوانيَّة رقم )32 لســنة 2013( من 
خــالل إنشــاء صندوٍق خــاصٍّ بدعم 
التأمني  تلك احلاالت، وإشراك شركات 
الوطنيَّة في هــذا القطاع، فضالً عن 
م للفالحني عبر توفير  زيادة الدعم املُقدَّ
األسمدة والبذور واملُبيدات ومنظومات 
الرَّيِّ احلديثــة واآلالت الزراعيَّة، ومنح 
القروض لرفع ُمستوى اإلنتاج وتفعيل 
برنامٍج لتطوير قطــاع الدواجن على 
غرار مــا كان معموالً بــه للفترة من 
) ١٩٩٨- ٢٠٠٤(؛ لتحقيــق االكتفــاء 

الذاتي من مادَّتي الدجاج والبيض”.
واقتــرح التقرير “تنســيق العمل بني 
وزارتــي الزراعة واملــوارد املائيَّة لوضع 
احللول لتذليل الصعوبات أمام وصول 
إنتاج األسماك إلى مستوياٍت تضمن 
حتقيــق االكتفــاء الذاتــي، ومعاجلة 
موضــوع رســوم جتديــد اإلجــازات 

األســماك،  ُمربِّي  علــى  املفروضــة 
وإنهــاء ملــفِّ تعويضات األســماك 
النافقة، ووضع احللول حلسم موضوع 

اإلجازات  رسوم جتديد  مبالغ  استيفاء 
ــة أصحــاب بحيرات  املُتراكمــة بذمَّ
أدَّى إلى  األسماك، وعدم املطالبة بها 

ُمربِّي األسماك  الكثير من  تشــجيع 
على التجــاوز، وتعرُّض البعض منهم 
لضمان  بالرشــوة؛  واملطالبة  لالبتزاز 

مُمارســتهم  أثناء  عــدم مضايقتهم 
للعمل بصورٍة غير قانونيٍَّة”.

“قلًة  التقرير  رصــد  الرَّي،  وبخصوص 
احلديثة  التقنيــات  نشــر  في  وبطئاً 
للرَّي في عموم املناطق، ال سيما تلك 
التي تشكو من ارتفاع نسبة امللوحة 
ة املياه )في املنطقتني الوسطى  وشحَّ
إلى توزيع منظومات  واجلنوبيَّة(، داعياً 
الري الـحـــديثة بصورٍة عـادلٍة بيـن 
املـحافـــظات وحـســـب االحتـياج 
الـفعلـــي، وإعادة النظــر بكلفتها، 
إضافة إلى تكثيف نشــاطات اإلرشاد 
الزراعيِّ لتوعيــة الفالحني بخصوص 
اســتخدامها، ووضع اخلطط إلنشاء 
وإدامة محطــات تدوير وتصفية مياه 
الصــرف الصحــي وجعلهــا صاحلًة 

لالستخدام الزراعي”.
والحــظ التقريــر علــى وفــق بيان 
النزاهة، “عدم ســيطرة وزارة الزراعة 
الداخلــة عن طريق  املُنتجــات  على 
تأليف  بالرغم من  إقليم كردســتان، 
اإلنتاجيَّة  الطاقــة  الحتســاب  جلنٍة 
والتي  اإلقليم  ومــزارع  دواجن  ملعامل 
لت إلى أنَّ كميَّــة املواد الداخلة  توصَّ
عبر اإلقليم تتجــاوز أضعاف الطاقة 

اإلنتاجيَّة ملنشــآته، وهذا ُمؤشٌر على 
وجود فســادٍ رافق عمليَّة إدخال املواد 
 ، املُســتوردة على أنها ُمنتــٌج وطنيٌّ
ر إطالق كميَّات األعالف  فضال عن تأخُّ
املُســتوردة من إقليم كردستان التي 
تتمُّ دون عمليَّة املُصادقة على شهادة 
الفحــص اخمُلتبــريِّ من قبــل وزارتي 
الزراعة واملــوارد املائيَّة فــي اإلقليم؛ 
نتيجة إجراء الفحص اخمُلتبريِّ من قبل 
دائرة الثروة احليوانيَّة في بغداد حصراً”.

وأشــار التقريــر إلــى “عــدم وجود 
إحصــاءاٍت دقيقــٍة ملشــاريع الثروة 
احليوانيَّــة والدواجن، وعدم تســجيل 
مشــاريع  وقلة  الصغيرة،  املشــاريع 
محطات حليب األبقار الكبرى؛ نتيجة 
اجلهات  التنسيق مع  انعدام ضمانات 
الساندة لتحويل احملطات إلى منتجٍة 
بأعداد  وبيانــات  اقتصادياً  وُمجديــٍة 
ات الزراعيَّــة بصورٍة  املكائــن واملُعــدَّ
دقيقــٍة، إضافة إلى قيــام وزارة املوارد 
املائيَّة بكــري األنهار وتنظيفها خالل 
موسم تكاثر األسماك الذي يُؤدِّي إلى 
رفع بيوضها وعــدم تكاثرها، علماً أنَّ 
عمليَّة الكري تتمُّ في الربع األخير من 

السنة”. 

الموارد المائية تتخذ إجراءات جديدة لضمان توفر المياه في األهوار
نسبة اإليرادات المائية مع المعدل العام هي األدنى منذ 100 عام

قامت وزارة الموارد 
المائية لغرض 

مساعدة سكان 
األهوار وحيوان 
الجاموس الذي 

يعيش فيها، بحفر 
وتعميق مسالك 

األنهر وحفر أخرى 
في داخل األهوار 

لضمان تواجد المياه 
فيها

بغداد ـ الصباح الجديد:
املهندس عمار موســى  اعلن امني بغــداد 
بتنفيذ خطة لتوسعة  املباشرة  كاظم عن 
شــوارع العاصمة بغــداد لتخفيف الزخم 

املروري الذي تشهده بعض املناطق .
وذكر بيان لالمانة ان “ امني بغداد اطلع على 
اعمــال تطويــر مدخل مدينــة الزعفرانية 
 التي شــرعت بتنفيذها دائرة بلدية الكرادة 
باشراف دائرة املشاريع بعد ورود عدة شكاوى 

من اهالي املنطقة .
وقال امــني بغداد ان “ أمانة بغداد باشــرت 
باعمال توســيع وتطوير املقطــع األول من 
الشارع الرئيس املمتد من ساحة الزعفرانية 
إلى مركز الشباب بطول 900 متر “.، واضاف 
ان “ اعمــال التطويــر تتضمن اســتحداث 
شــوارع خدمية وأعمال التشجير والتاثيث 
املتكامل مع نصب أعمدة إنارة بالتنســيق 

مع وزارة الكهرباء “.
وبني امني بغداد ان “ املرحلة الثانية ستشمل 
املقطع املمتد وصوالً الى اجملسر ، مشيراً الى 
ان “ هــذه االعمال هي ضمــن خطة امانة 
بغداد لتخفيف الزحام املروري ضمن مناطق 
العاصمة والتي تتضمن توســعة الشوارع 
الســتيعاب الكم الهائل من العجالت في 

عموم العاصمة بغداد “. 

بغداد ـ خاص
الــوزارة االقدم  بناًء على توجيهــات وكيل 
حســني العوادي ، اجرى مدير عام ادارة املوارد 
البشــرية في وزارة الداخلية اللواء احلقوقي 
حسني ســبهان الســاعدي جولة تفقدية 
في مديريــة االيفــادات وقســم الهياكل 
والقياســات والتحديــث وشــعبة اآلليات 
والشعبة القانونية واملركز الطبي في الوزارة 
مطلعاً ســيادته على سير العمل والوقوف 
على املعوقات ووضع احللول املناســبة لها، 
موجها بتضافــر اجلهود وااللتــزام باالوامر 
والتوجيهات، وتســهيل وتبسيط اإلجراءات 
وتذليــل كافة الصعوبــات واملعاضل وذلك 
إلنســيابية ســير العمل في املديرية، كما 
واستمع الســاعدي الى طلبات املدراء واهم 
املساعدات  تقدمي كافة  احتياجاتهم, مبدياً 
الصالحيات  توفيرها ضمــن  فــي  املمكنة 

والسياقات والقانونية .
فيما استقبل مدير عام ادارة املوارد البشرية 
اللواء احلقوقي حســني ســبهان الساعدي 
مجموعة من املواطنني، ومنتســبي الوزارة 
املدنيني  واملوظفــني  واملراتب  الضبــاط  من 
وذلــك ضمن املقابــالت االســبوعية التي 
يجريها، حيث استمع سيادته إلى املشاكل 
واالحتياجــات موجهآ مــدراء املديريات الى 
ضرورة تســخير جميع  االمكانات لألسهام 

في حلها وإذابة املعوقات امامهم.
 مؤكــداً  على ضــرورة االلتزام بالســياقات 
االداريــة والقانونيــة لضمــان  حقوقهــم 
املشــروعة مبا يساهم في تســهيل عمل 

املديرية. 

امانة بغداد تنفذ خطة 
لتخفيف الزخم المروري 

عن شوارع العاصمة

مدير عام الموارد البشرية 
لوزارة الداخلية في جولة 

تفقدية لمديرية االيفادات   

الهماشي يناقش واقع المشاريع التي تنفذها شركة االتصاالت والمعلوماتية

وزير الصناعة يتدارس اآلليات والُمقترحات إلعادة هيكلة الشركات الُمتعثرة

تفعيل قانون حماية الُمنتج المحليِّ )البيض والدجاج واألسماك(
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجليش اإلسرائيلي بدء عملية عسكرية 
كبيــرة في مدينــة جنني، شــمال الضفة 
الغربية، مبشاركة أكثر من 2000 جندي ضد 
“املســلحني املطلوبني ومنع هروبهم”. وأفاد 
شــهود بأن اشــتباكات تدور بني مسلحني 
التي  اإلســرائيلية  والقوات  فلســطينيني 
تتوغل في املدينة، كما أشاروا إلى أن اجليش 
اإلسرائيلي نشــر وحدات من القناصة على 

أسطح عمارات مرتفعة في املدينة.
وقالــت وزارة الصحــة الفلســطينية في 
رســالة مقتضبة للصحافــة، إن “حصيلة 
العدوان اإلســرائيلي على جنني فجر اليوم 
شــهيد )29 عامــاً( و16 إصابــة بالرصاص 
والشظايا أدخلت للمستشفيات”، مضيفة 
أن العملية في جنني بالضفة الغربية تهدف 
إلى هدم منزل منفذ هجــوم داٍم في الربيع 

املاضي في تل أبيب.
ووكانت وكالة األنباء الفلسطينية “وفا” قد 
نقلت عن مدير مستشفى جنني، وسام بكر، 
فجر الثالثاء السادس من أيلول احلالي، مقتل 
الشــاب محمد موسى محمد سباعنة )29 
عاماً( وإصابة سبعة آخرين، أحدهم بجروح 

حرجة برصاص قوات اإلسرائيلية.
وبحســب “وفا”، اقتحمت قوة إســرائيلية 
كبيرة تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها 
جرافة مدينة جنني من محاور عدة وأغلقت 
مداخلها في إطار عملية أطلق عليها اسم 
“كسر األمواج”، وانتشــرت القوات في عدد 
من أحيــاء املدينة ونشــرت قناصتها على 

أسطح بعض البنايات املرتفعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تاميــز نقال عن  نيويورك  ذكرت صحيفــة 
اخملابرات األميركية أن موســكو تشــتري 
ذخيرة مدفعية من كوريا الشمالية، وذلك 
في أعقاب تقارير تفيد بأن اجليش الروسي 
بدأ في اســتخدام طائرات ُمسيرة إيرانية 

الصنع.
األميركية  احلكومة  وقال مســؤولون في 
لصحيفة نيويورك تاميز إن عمليات الشراء 
أظهرت أن العقوبات بدأت في التأثير على 
قدرة روسيا على االستمرار في اجتياحها 
ألوكرانيــا، والذي وصفته موســكو بأنه 

“عملية عسكرية خاصة”.
االثنني،  االول  تقرير الصحيفة، امس  وأفاد 
رُفعت  التي  املعلومات االستخباراتية،  بأن 
عنها الســرية في اآلونة األخيرة لم تقدم 
أي تفاصيل حول ما مت شــراؤه، باســتثناء 
القول إن األشــياء التي اشــترتها روسيا 
مــن كوريا الشــمالية تضمنــت قذائف 
املاضي،  الشــهر  مدفعية وصواريخ. وفي 
أبلغ مســؤول أميركي رويترز بأن الطائرات 
“إخفاقات  املُسيرة روسية الصنع واجهت 
إن روسيا خططت  عديدة”. وقال املسؤول 
على األرجح للحصول على مئات الطائرات 
“مهاجر6-”  طــراز  من  اإليرانية  املُســيرة 
و”شــاهد”. وشــنت أوكرانيا فــي اآلونة 
األخيرة هجمات مضادة على مواقع عدة، 
مبا في ذلك خيرسون التي احتلتها روسيا 

في بداية االجتياح.
واســتعدادا لتلــك الهجمــات، قصفت 
القوات األوكرانية مناطق اإلمداد الروسية، 
ومنهــا تلك التــي حتتوي علــى مدفعية 

وذخيرة.
وقال مســؤولون إن العقوبات الغربية حتد 
من قدرة روســيا على اســتبدال املركبات 

واألسلحة التي دُمرت في أوكرانيا.

قتيل وجرحى في عملية 
“كسر األمواج” اإلسرائيلية 

بالضفة الغربية

كوريا الشمالية تدخل 
على خط حرب أوكرانيا

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

فازت ليز تــراس، امــس االول اإلثنني 
أيلول احلالي، في السباق  اخلامس من 
إلى رئاســة وزراء اململكــة املتحدة، 
لتخلف بذلك بوريس جونســون بعد 
شهرين من استقالته، فيما تنتظرها 
مهــام عاجلــة، وال ســيما معاجلة 
أزمة غالء كلفة املعيشــة. وأصبحت 
تراس )47 عاماً(، امــس الثالثاء، ثالث 
امرأة تديــر احلكومة البريطانية، بعد 

مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
وكما كان متوقعاً، فازت وزيرة اخلارجية 
أمام زميلها وزير املالية السابق ريشي 
سوناك بعد تصويت بالبريد مخصص 
ألعضاء حــزب احملافظني بدأ في أوائل 
متوز، إثر اســتقالة بوريس جونســون 

الذي حاصرته فضائح متكررة.
وحصلت تــراس علــى 81326 صوتاً 
)57 فــي املئة( مقابــل 60399 صوتاً 
ملنافسها )43 في املئة(، وفقاً للنتائج 
أعلنها املســؤول عــن تنظيم  التي 

التصويت غراهام بايدي.
وفية جلونسون

لكــن تــراس التي ظلــت وفية حتى 
النهايــة لبوريــس جونســون فــي 
الوقت الذي ســجلت فيه استقاالت 
بالعشرات من السلطة التنفيذية في 
بداية يوليو، ستدخل داونينغ ستريت 
واجتماعي  اقتصــادي  ســياق  فــي 
متفجر بسبب تضخم يتجاوز 10 في 

املئة وغالء فــي فواتير الطاقة يخنق 
العائالت والشركات واخلدمات العامة.

ويأتــي توقيت هــذه املهمة الصعبة 
قبل عامني من االنتخابات التشريعية، 
بينما تأمل املعارضــة العمالية التي 
تتفوق بشكل واضح في استطالعات 
الرأي، إزاحــة احملافظني املوجودين في 

السلطة منذ عام 2010.
وبعد اإلعالن عــن فوزها، قالت تراس، 
“سأقدم خطة جريئة خلفض الضرائب 

وتنمية اقتصادنا”.
الطاقة  أزمــة  “ســأعالج  وأضافت، 
عبــر االهتمام بفواتيــر الطاقة لدى 
الناس، ولكن أيضاً من خالل االهتمام 
بصعوبات إمدادات الطاقة على املدى 
الطويل. ووعــدت بـ”فوز كبير” حلزبها 
املقرر  التشــريعية  االنتخابــات  في 

إجراؤها عام 2024.
وبانتخابها زعيمة للحزب تتولى تراس 
احلكم نظراً إلى األغلبية التي يتمتع 
بهــا احملافظون في مجلــس العموم، 

وفقاً للنظام البرملاني البريطاني.
من جهة أخرى، ســيتعني على تراس 
التعامــل مع ظل بوريس جونســون 
الــذي يفضله عدد مــن أعضاء حزب 
احملافظني، خصوصــًا الذكور والبيض 
وكبار السن، وذلك بينما لم يستبعد 
رئيس احلكومة املنتهية واليته العودة 

إلى السياسة.
ردود فعل دولية

فولودميير  األوكرانــي  الرئيــس  وقال 
زيلينسكي، امس االول اإلثنني، تعقيباً 

على فوز تراس فــي خطاب ألقاه في 
التواصل  شــبكات  على  نشر  فيديو 
االجتماعي، “أعتقد أننا معاً سنكون 
قادرين على فعل مزيد حلماية شعوبنا 

وإحباط كل اجلهود املدمرة لروسيا”.

إميانويل  الفرنســي  الرئيــس  وقــال 
ماكرون إنه “مستعد للعمل كحليف 
وصديق” لتراس التي كانت قد رفضت 
أن جتزم في ما إذا كان ماكرون، “صديقاً 

أم عدواً”.

املفوضية  رئيسة  أعربت  من جهتها، 
األوروبية أورســوال فــون دير الين عن 
الكامل لالتفاقات”  “االحتــرام  أملها 

بني اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي.
وأعرب املستشار األملاني أوالف شولتز 

عن “حرصه” على العمل مع رئيســة 
بينما  اجلديدة،  البريطانيــة  احلكومة 
ناريندرا  الهنــدي  الــوزراء  رئيس  قال 
مودي إنه “واثق” في تعزيز الشــراكة 

االستراتيجية بني البلدين.
كذلــك، هنأ مايــكل مارتــن رئيس 
الوقت  تراس، في  اإليرلندية،  احلكومة 
الــذي تعرضــت فيه العالقــات بني 
البلدين الختبار قاٍس بسبب تداعيات 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
الوزراء االسكتلندية  رئيســة  وهنأت 
نيكوال ســتورجن، تــراس، داعية في 
تغريدة إلــى “جتميد فواتيــر الطاقة 
وتوزيــع مزيد مــن املســاعدة وزيادة 

التمويل للخدمات العامة”.
تراس،  إلــى  التهنئة  تقدميــه  وخالل 
دعا جونسون إلى الوحدة بعد حملة 
كشفت االنقســامات واالستياء بني 

احملافظني.
ورد ريشــي سوناك بشــكل إيجابي 
على هذه الدعوة، بينما أشار إلى أنه 
ســيتعني على رئيسة الوزراء اجلديدة 

“قيادة البالد في فترة صعبة”.
لقاء امللكة

الثالثاء،  امــس  جونســون،  وســلم 
اســتقالته للملكة إليزابيث الثانية 
فــي مقرهــا الصيفي فــي باملورال 
باسكتلندا، في سابقة بالنسبة إلى 
امللكة )96 عاماً( التي تتجنب التنقل 

ولن تسافر الى لندن.
وتتبعــه خليفته إلى هناك بعد ذلك، 
لتصبح الرئيس الـ15 للحكومة خالل 

70 عاماً منذ تولي امللكة الســلطة، 
قبل أن تعود إلى لندن لتلقي خطابها 
األول أمــام مقر رئاســة الــوزراء في 

داونينغ ستريت، وتؤلف حكومتها.
مساعدة البريطانيني

وأكدت تراس لـ”بي بي ســي”  االحد 
فــي حال  أنها ســتتحرك  املاضــي 
فوزها “من األســبوع األول” ملساعدة 
فواتير  موضــوع  فــي  البريطانيــني 
الطاقــة، لكنهــا رفضــت توضيح 
الطبيعة امللموســة لإلجراءات التي 
تعتزم اتخاذها. وذكرت وســائل إعالم 
بريطانية عدة أنها تنوي جتميد أسعار 

الطاقة.
في دائرة تراس في سوافهام في شرق 
إجنلترا، تقول ســوزان ألني )67 سنة( 
إنهــا تثق برئيســة الــوزراء اجلديدة، 
وكالة  مــع  معتبــرة خــالل حديث 
“ستنجز  أنها  الفرنســية  الصحافة 
عمالً جيداً” فيما “كل شــيء صعب 

حالياً”.
أما مارتن تشــايلدز الذي كان يتناول 
الغذاء في حانة، فبدا أكثر حذراً، قائالً، 
“تبدو سياستها سائرة بخط متعرج، 

وليس واضحاً ما ستفعله”.
وإذا كانت تراس اجتذبت قاعدة احلزب 
منذ  املتحــدة  اململكة  فــي  احلاكم 
12 عاماً، فقد أعــرب 19 في املئة من 
البريطانيــني عن ثقتهــم بخطتها 
ملواجهــة أزمة غالء كلف املعيشــة، 
بحسب استطالع ملعهد يوغوف نشر 

امس االول اإلثنني.

بعد فوزها برئاسة الحكومة البريطانية

وضع اقتصادي واجتماعي متفجر ينتظر ليز تراس 

متابعة ـ الصباح الجديد:
في  الســوريون  الالجئون  يواجــه 
مستقبلهم  بشأن  غموضا  تركيا 
وســط مخاوف مــن أن يصبحوا 
بيادق في سياســة البالد املتغيرة، 
بحسب تقرير لشبكة “سي إن إن” 

اإلخبارية.
ويخشى الســوريون من إجبارهم 
على العودة إلى البلد الذي مزقته 
احلــرب منذ أكثــر مــن 11 عاما 
فــي وقت تعيش فيــه تركيا أزمة 
ثالثة  منذ  األســوأ  هي  اقتصادية 

عقود.
الالجئــني  قضيــة  وأصبحــت 
سياسي  نقاش  محور  الســوريني 
فــي تركيا قبــل االنتخابات العام 
املقبــل. واقتــرح كل مــن احلزب 
احلاكــم واملعارضة فــي أنقرة أن 
التطبيع مع نظام األســد ضروري 

للتعامل مع قضية الالجئني.
إلى  الدعــوات إلعادتهم  وكانــت 
ســوريا من جانب أحــزاب ميينية 
الغضب  هامشية، لكن مشــاعر 
جتاههــم ارتفعــت مؤخــرا وبات 

الكثير يطالب بترحيلهم.
باجمللس  البــارزة  الزميلة  وقالــت 
األوروبي للعالقات اخلارجية، أسلي 
التصريحــات  إن  أيدينتاســباس، 
املســؤولني  قبل  من  التصاحليــة 
األتــراك هــي خطوة محســوبة 
موجهة إلى اجلمهور الداخلي قبل 

انتخابات العام املقبل.
وأضافــت: “نحن فــي طريقنا إلى 
االنتخابات، ويبدو أن أرقام )إردوغان( 
غير مؤكدة للغاية، ويبدو أن قضية 
الالجئني هــي أحد أهم اهتمامات 
مختلف  عبــر  األتراك  الناخبــني 
األطياف السياســية، مبا في ذلك 

قاعدته”.
كانــت تركيا العدو البــارز لرئيس 
النظام السوري، بشار األسد، خالل 
سنوات احلرب التي بدأت عام 2011، 
أنها  إلى  ترســل مؤخرا إشــارات 

جاهزة للبدء في التحدث إليه. 
العديد  التصريحات  تلك  وصدمت 
من الالجئني الســوريني في تركيا 
الذين يخشــون على حيواتهم إذا 

عادوا إلى ديارهم.
وزير  قــال  املاضــي،  الشــهر  في 
اخلارجية التركي، مولود تشــاوش 
النظام  أن جنعــل  “علينا  أوغلــو، 
واملعارضة يتصاحلان في سوريا، وإال 

لن يكون هناك سالم دائم”.
وردا على تلك التصريحات، تظاهر 

آالف الســوريني مبناطــق متفرقة 
تسيطر عليها الفصائل املعارضة 
للنظام السوري في شمال وشمال 
تنديدهم  للتعبير عن  غرب سوريا 

بتصريحات وزير خارجية تركيا.
املعارضة  أعــالم  متظاهرون  ورفع 
الســورية والفتــات عــدة جــاء 
فــي إحداهــا “ال تصالــح والثورة 
مســتمرة”، وفــي أخــرى “ضامن 
وليــس وصيا”، في إشــارة إلى دور 
تركيا كضامــن لوقف إطالق النار 

في مناطق الشمال السوري.
وتقــول شــبكة “ســي إن إن” إن 
تعليقــات أوغلو متثــل حتوال هائال 
العقد  أنقرة على مدار  من موقف 
املاضــي بعــد أن تدخــل تركيــا 
وتأييدها  الصــراع  في  عســكريا 
املســلحة  والفصائل  للمعارضة 

التي تقاتل إلسقاط األسد.
أيام  أدلى أوغلــو بتصريحاته بعد 
التركي،  الرئيس  فقط من تصريح 
للصحفيني  إردوغــان،  رجب طيب 
بأنه “ال ميكن قطع الدبلوماســية 
أبدا” مع دمشــق وأن أنقرة بحاجة 
إلى “تأمــني املزيد من اخلطوات مع 
ســوريا”. وأضاف أن أنقرة لم تكن 

تهدف إلى إسقاط نظام األسد. 
قبل عقد من الزمان، وصف إردوغان 
من  “إرهابي”  بأنــه  األســد  نظام 
إزاء أرواح  شــأنه أن “يدفع الثمن” 
الســوريني التي ازهقت في احلرب. 
كما تعهد بالصالة في املســجد 
األموي الشــهير في دمشــق، في 
النظام ســيتم  أن  إلــى  إشــارة 

إسقاطه.
التأكيــدات من  الرغــم من  على 

لن  أنه  علــى  التركية  احلكومــة 
تكون هناك إعادة قسرية لالجئني، 
فإن العديد من السوريني في تركيا 
يخشون أن يتم إجبارهم على ذلك.
ويخشــى ســكان املناطــق التي 
تسيطر عليها املعارضة في سوريا 
من إعادة مناطقهــم إلى القوات 
يشــكل  مما  الســورية  احلكومية 

خطر على حياتهم.
قال عمــار أبو حمزة، 38 عاما، وهو 
أب ألربعة أطفال من مدينة الباب 
تلو  واحدا  “سنعدم  شمال سوريا، 
اآلخــر دون أي تردد ألننــا بدأنا هذه 

الثورة”.
وتابع: “إذا جاء النظام إلى املناطق 
احملررة، فسنموت أو سيتعني علينا 
الفرار مع عائالتنا إلــى أوروبا عبر 
تشــكيل  تركيا  وأعادت  تركيــا”. 

اخلارجية علــى مدار  سياســتها 
العام املاضي إلصالح العالقات مع 
دول املنطقــة، مبا في ذلك اإلمارات 

والسعودية وإسرائيل. 
يعملون  األتراك  املسؤولني  أن  كما 
على اســتعادة العالقات مع مصر 
بعد خالفــات منذ أحــداث يونيو 
2013 التــي شــهدت اإلطاحــة 
بالرئيــس الراحل محمد مرســي 

الذي يحظى بدعم من أنقرة.
يأتي تليني موقــف أنقرة أيضا في 
الوقت الذي تديــر فيه العديد من 
حرب  في  الصفحة  العربية  الدول 
أخرى  مرة  باألســد  وترحب  سوريا 

إلى احمليط اإلقليمي.
فــي تركيــا، تصاعدت املشــاعر 
األشــهر  لالجئني خالل  املعاديــة 
األخيرة حتى بني املواطنني األتراك. 

أكبر عدد من  البالد  وتســتضيف 
الالجئني فــي العالم وتواجه أزمة 
مع تضخم  متفاقمــة  اقتصادية 
يقترب مــن 80 باملئة ، وهو األعلى 

منذ ما يقرب من ثالثة عقود.
ووفقــا لألمم املتحدة، تســتضيف 
الدولة التي يبلغ تعداد ســكانها 
86 مليون نســمة حوالي 4 ماليني 
الجــئ مســجل، إذ أن الغالبيــة 

العظمى منهم سوريون.
“الالجئون  أيدينتاســباس:  وقالت 
هم كبــش فداء. ال يوجد ســبب 
الناس  لكن  اقتصادي،  وال  حقيقي 
العمل  عن  عاطلني  يكونوا  عندما 
يجدون  الشرائية،  قوتهم  وتتراجع 

الالجئني كبش فداء مناسب”.
يقول املراقبون واجلماعات احلقوقية 
إن تركيا من غيــر املرجح أن تعيد 
الســوريني إلى بلدهــم إذا كانت 
غير آمنة لهم بســبب املعاهدات 
حقــوق  حتمــي  التــي  الدوليــة 
أن  يتوقعون  لكنهــم  الالجئــني. 
القضية  هذه  اســتخدام  يستمر 
كأداة حلشد الدعم من قبل جميع 
األطــراف قبــل انتخابــات العام 
أيدينتســباس:  وأضافت  املقبــل. 
“تهدف هذه الفكرة الكاملة لبدء 
حوار سياسي إلى طمأنة الناخبني 
بأن احلكومة تفعل شيئا، )و( لديها 
خطــط إلعــادة الســوريني، على 
الرغم من أن هــذا من غير املرجح 

أن يحدث”.
حالة  اسطنبول  في  وصف سوري 
اخلوف في مجتمعه وســط حالة 
من عدم اليقني. وحتدث إلى شبكة 
“ســي إن إن” األميركية شــريطة 
عدم الكشــف عن هويته بسبب 
املســتقر فــي كال  وضعــه غير 

البلدين.
وأردف بقوله: “إذا فاز أردوغان، فمن 
احملتمل أال يعيدونــا دون ضمانات، 
لكن إذا فازت املعارضة فمن احملتمل 
ويعيدوننا  البوابــات  يفتحــوا  أن 
جميعا. ســنحتاج إلى النظر في 

الذهاب إلى دول أخرى”.
في  الزميلة  أيدينتاسباس،  وقالت 
اجمللس األوروبي للعالقات اخلارجية، 
النظام  اإليجابية جتاه  اإلشارات  إن 
الســوري من املرجح أن تكون جزءا 

من تعهد إردوغان االنتخابي. 
وتابعت: “بخالف اجملامالت بني تركيا 
ودمشــق، من املســتبعد جدا أن 

ميضي هذا قدما”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
غرق حوالي مئة عنصر من جماعة 
بوكو حــرام، في نهر في شــمال 
شــرق نيجيريا أثنــاء محاولتهم 
الفرار من هجوم للجيش، بحسب 
مــا أفادت مصادر أمنية وشــهود 
عيــان وكالة فرانس بــرس، امس 

االول اإلثنني.
وقالت املصادر إّن اجليش النيجيري 
شّن، األسبوع املاضي، هجوما بريا 
املتشــددين من عدد  وجويا لطرد 
من القــرى الواقعة على طول نهر 

يزارام.
وأضافــت أنه إثر الهجــوم حاول 
املتشــددون الفرار سباحة فألقوا 
بأنفسهم في النهر، لكن كثيرين 

منهم قضوا غرقا. 
ويقع نهر يزارام في والية بورنو قرب 
الرئيسي  اخملبأ  سامبيســا،  غابة 

لعناصــر كّل من جماعــة بوكو 
حــرام وتنظيم داعــش في غرب 

أفريقيا )إيسواب(. 
وقــال ضابــط كبير فــي اجليش 
لفرانــس برس إّن “أكثــر من 100 
إرهابــي قضــوا يومــي اخلميس 
أثناء  غرقوا  غالبيتهــم  واجلمعة، 

محاولتهم عبور النهر اجلارف”.
عدم  طالبــا  الضابــط  وأضــاف 
قضوا  “جنودنا  أن  اســمه  نشــر 
علــى اإلرهابيــني بهجمات جوية 
الفرار من  علــى  وأجبروهم  وبرية 

مواقعهم”.
الذي  بــوكار غرميــا،  بــدوره، قال 
ينتمــي إلى ميليشــيا مناهضة 
للمتشددين، إن اجليش نفذ بإسناد 
جوي من طائرات من طرازي “سوبر 
توكانــو” و”ألفا جيــت” “عمليات 
تطهير فــي قرى بوســوا ومالوم 

فاتاري وداغانغــاري وغالتاوا وبارام 
كاما”.

وأضاف أن “غالبيــة مقاتلي بوكو 

حــرام غرقوا في النهــر، وقد ُعثر 
علــى جثثهم املنتفخــة طافية 

على سطح املاء يوم السبت”. 

وأشــار العنصــر في امليليشــيا 
املوالية للجيــش إلى أن “أكثر من 
ودفنهم  انتشالهم  مت  100 منهم 

من قبل رجالنا”.
وذكــر أحد الســكان ويدعى بونو 
العدد  أن  بــرس  ابراهيم  لفرانس 
األكبر من اجلثث ُعثــر عليها في 
بوسوا الواقعة على بُعد 15 كلم 

من غابة سامبيسا.
من جهتــه، اكتفى وزيــر الدفاع 
النيجيري، بشير صاحلي ماغاشي، 
بالقــول لصحفيني، امــس االول 
اإلثنــني، إن اجليش نفذ األســبوع 
وجوية  بريــة  املاضــي عمليــات 
املتشددين،  النطاق ضد  واســعة 
مــن دون أن يذكر حصيلة محددة 

لهذه العمليات.
وأسفر النزاع املسلح املستمر منذ 
13 عاما في شــمال شرق نيجيريا 
بني الســلطات واملتشــددين عن 
وتهجير  ألف شــخص   40 مقتل 
مليونني آخرين، وفقا لألمم املتحدة.

 السوريون في تركيا يخشون العودة الى ديارهم بعد انتخابات 2023
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1208
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )22(/ إعـالن للمرة األولى

املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
من متويل تنمية األقاليم

متديــد خط ناقل بولــي اثلني )250( ملم مع خزان ارضي ســعة 400 م3 مع الشــبكة في 
منطقة الفتحة/ اجملد«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل متديد خط ناقل بولي اثلني )250( ملم مع خزان ارضي 

سعة 400 م3 مع الشبكة في منطقة الفتحة/ اجملد
 , وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملــددة في جدول الكميات 

ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي 
من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح 

في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ ثامنة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )83,000,000( دينار )ثالثة وثمانون مليون 
دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 
موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشترك، يكون لزاما على احد الشريكني 

حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 

ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1،012،090،000( دینار )مليار واثنا عشر مليون وتسعون 

الف دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )330( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/9/19، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150،000( دينار )مائة وخمسون ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/10/9 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضــور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/10/2 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
في املثنــى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل 
خطــاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع 
حــني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة 
واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك 
مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )14،000،000( دينار )اربعة عشر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون 
صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات اخلطة 

االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضــي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد 

من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا 

ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1204
التاريخ: 2022/9/5

مناقصـة رقم )24(/ إعـالن للمرة األولى

املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
من متويل تنمية األقاليم

جتهيز وتنصيب وتشــغيل وحدة ماء مجمعة ســعة 100م3/ســاعة مع الشبكة لتوسعة 
مجمع ماء مطوك/ السوير

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل جتهيز وتنصيب وتشــغيل وحدة ماء مجمعة سعة 

100م3/ساعة مع الشبكة لتوسعة مجمع ماء مطوك/ السوير
, وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من 
الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في 

التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ عاشرة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )56,000,000( دينار )ستة وخمسني مليون 
دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة.
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 

ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )673،285،000( دینار )ســتمائة وثالثة وسبعون مليون 
ومائتان وخمســة وثمانون الف دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشــروع هي )330( 

يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/21، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )50،000( دينار )خمسون ألف دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/11 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة 
احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/10/4 في مبنــى دائرة العقود احلكومية في 
املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب 
ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب 
ونافذا ملدة ال تقــل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من 
حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ 
مقطوع مقداره )10،000،000( دينار )عشــرة مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف 

معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل 
كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة 

لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضــي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل 
مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد 

من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25%؛ ومبا 

ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى



5 اعالن

فقدان هوية 
وكالة طحني 

وكالة  هوية  مني  فقدت 
طحــن  املرقمة ) ٨٥٢٧ ( 
التجارة /  وزارة  صادرة من 
الشركة العامة لتصنيع 
احلبوب بإســم )كاظمية 
فمن   ) محمــد  عيــدان 
تســليمها  عليها  يعثر 

ملصدرها

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1٢0٧
التاريخ: ٥/9/٢0٢٢

مناقصـة رقم )23(/ إعـالن للمرة األولى

املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 
متويل تنمية األقاليم

1- جتهيز ونصب وتشــغيل وحدة مجمعة ســعة 240 م2/ ساعة مع الشــبكة في منطقة ابو 
جويالنة )ال عوج(/ السماوة«

2- جتهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة 240 م2/ ساعة مع الشبكة في منطقة )ال ناصر 
وال حنف(/ اخلضر«

3- جتهيز ونصب وتشــغيل وحدة مجمعة ســعة 240 م2/ ســاعة مع الشــبكة في منطقة ام 
العكاف/ اجملد«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل جتهيز وتنصيب وتشغيل ثالث وحدات ماء مجمعة سعة ٢40 
م3/ ســاعة مع الشبكة في مناطق متفرقة من السماوة واخلضر واجملد , وكل ما يلزم الجناز املشروع 
ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية محافظة املثنى)dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
٢. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنــى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:٢، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:٥9، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:1٨ التسلسل: ٢10
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ خامسة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )311,000,000( دينار )ثالثمائة واحد عشــر 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبن حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 
موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما على احد الشريكن 

حيازة ما ال يقل عن ٢٥% من مبلغ السيولة املالية احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملن فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس كهرباء+ مهندس ميكانيك وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسن العراقية، 

وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
٥ . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )3،٧٨9،٨06،٥00( دینار )ثالث مليارات وســبعمائة وتسعة 
وثمانون مليون وثمامنائة وستة االف وخمسمائة دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز 

هي )330( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمن شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف ٢1/9/٢0٢٢، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائــرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 ٧. يتم تســليم العطاءات إلــى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان موعد 
عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف ٢0٢٢/10/11 إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطــاءات أو ممثليهم الراغبن 
باحلضــور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بنايــة اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركن في املناقصة سيكون في الساعة 
احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف ٢0٢٢/10/4 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى 
ان كل العطــاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان 
مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حن الطلب ونافذا ملدة 
ال تقــل عن )1٢0( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه 
)رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)٥٥،000،000( دينار )خمســة وخمسون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد 

في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
٨. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوه- شــارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
1٢. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة ٢0% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي ٢٥%؛ ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

محافظة بغداد 
مديرية مجاري محافظة بغداد

اعالن ابداء االهتمام 
البلد: العراق 

احملافظة: بغداد
اسم املشروع: تدقيق مشــاريع الدراسة والتصاميم إلنشاء شبكات مجاري 
مياه االمطار والصرف الصحي ومحطــات الرفع ومحطة املعاجلة للمناطق 

املدرجة ادناه 
1- )حي احلسن العسكري - ام عظام - ناحية احلماميات( قضاء التاجي  

٢- )حي شــالل - حي بريجان - حي الصحة – احلردانية - عليوي شالل( قضاء 
املدائن

3- )حي املزرعة - حي العسكري - دور النفط( ناحية اللطيفية
 وتأهيل اجملمعات الســكنية: )القعقاع-القادســية-العزاب( قضاء احملمودية 

التبويب
4- قرية احلرية - قضاء املدائن

٥- )منطقة الكورنيش( ناحية الرشيد 
مالحظة: يكون التقدمي على املشاريع املذكورة أعاله بشكل مستقل كل على 

حدة .
تدعو محافظــة بغــداد/ مديرية مجــاري محافظة بغداد كافــة املكاتب 
االستشارية العراقية والشركات الهندســية األجنبية من ذوي االختصاص 
واخلبرة املهتمة الى تقدمي طلب ابداء االهتمام وذلك عن مشروع تدقيق مشاريع 
الدراســة والتصاميم إلنشاء شبكات مجاري مياه االمطار والصرف الصحي 

ومحطات الرفع ومحطة املعاجلة ملناطق اطراف بغداد املذكورة أعاله. 
نطاق اخلدمات واملكونات واملهام واخملرجات املتوقعة: حسب الشروط املرجعية. 
على الراغبن في املشــاركة تقدمي طلب ابــداء االهتمام مع توفير املتطلبات 

التالية:
1- تعريف مبقدم الطلب )االسم-والســيرة املوجزة/شــركة-مكتب/ومجال 

اختصاصها واقسامها والهيكل التنظيمي(.
٢- وثائق تسجيل املكتب او الشركة )او ما ميثلها من الدول األجنبية مصدقة 
ومترجمة بالنسبة بالنسبة للشركات األجنبية( وحسب السياقات املعتمدة.
3- اخلبرة املتخصصة املطلوبة لإلعمال املماثلة التي ســبق إجنازها في نفس 
االختصــاص حيث حتتســب من ضمن املعاييــر والنقاط املعتمــدة الختيار 

االستشاري.
4- اخلبرة في تنفيذ املشاريع داخل العراق خالل اخلمس السنوات املاضية.
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

في ما قد يشــكل تغييــراً نوعياً 
واالجتماعية،  االقتصادية  لألوضاع 
إقليم  فــي  السياســية،  وحتــى 
وتقارير  أشارت حتقيقات  كردستان، 
إعالمية “ُمحكمــة” إلى “التدهور” 
الذي قد يُصيــب قطاع النفط في 
املســتقبل  في  كردســتان  إقليم 
األمنية  املنظور، بسبب الصعوبات 
والقانونيــة واللوجســتية التــي 
اذ تتراجع  يعاني منهــا القطــاع، 
مضطرد،  بشــكل  االســتثمارات 
السياســي  للصــراع  نتيجــة 
والقانوني بــن احلكومة اإلقليمية 
ونظيرتهــا املركزيــة، األمــر الذي 
في  احلاكمة  الســلطات  يُجبر  قد 
اإلقليم على أن تلجــأ إلى خيارات 
استراتيجية  واقتصادية  سياسية 
عنها  ينحسر  ما  لتعويض  جديدة، 

من موارد مالية.
وفي التفاصيــل، فإن إنتاج اإلقليم 
مــن النفــط تراجع إلــى النصف 
ألن تراجع االســتثمارات يحول دون 
إضافــة استكشــافات جديدة، أو 
تطوير احلقــول احلالية، التي تعاني 
راهناً من آثار عــدم الثقة بالقطاع 

النفطي في اإلقليم. 
ووفــق تقرير لوكالــة “رويترز”، كان 
إنتاج إقليم كردستان يبلغ أكثر من 
550 ألف برميل نفط بشكل يومي، 
يصــّدر قرابة 85 في املئة منها عبر 
ميناء جيهان التركي، حيث تشكل 
مبيعات الكميات املُصدرة قرابة 90 
في املئة من مــوارد اخلزينة العامة. 
لكن املسار الراهن للعوامل احمليطة 
وتصديره في  النفط  إنتاج  بعملية 
اإلقليم تشــير إلى أن تلك الكمية 
ألف   240( النصف  بحدود  ستكون 
برميل( فحسب بحلول العام 2027، 
وقد بدأت مالمح ذلك تظهر حالياً، 
حيث ال تتجاوز كميات اإلنتاج راهناً 
450 ألــف برميل، بحســب األرقام 

الرسمية.  

ثمة نــزاع سياســي وقانوني منذ 
اإلقليم  حكومــة  بــن  ســنوات 
إلى  يرجــع  املركزيــة،  ونظيرتهــا 
تفسيرات مختلف عليها للدستور 
العراقــي، الذي لــم ينظم حقوق 
بشكل  واالستخراج  االستكشاف 
الســلطات  مختلف  بــن  واضح 
فــي البــالد، إذ تدعــي احلكومــة 
املركزيــة أن الدســتور ينص على 
أن النفط والغــاز ملكية جماعية 
لكل الشــعب العراقي، وتالياً فإن 
املركزيــة ذات صالحية  احلكومــة 
املشتقات  حصرية في اســتخراج 
النفطيــة وتصديرها في مختلف 
مناطــق البالد، مبا فــي ذلك إقليم 

كردستان.  
وتصــر حكومة إقليم كردســتان 

مــن   111-112 املادتــن  أن  علــى 
سلطات  متنحان  العراقي  الدستور 
اإلقليــم حقوقــاً واضحــة فــي 
بعد  نفطية  أي حقول  استكشاف 
العام 2005 واستثمارها، وهي تالياً 
متــارس حقاً دســتورياً واضحاً، وما 
السلطات  متارسها  التي  الضغوط 
املركزيــة إال شــكل مــن محاولة 
فــرض نفــوذ سياســي وتفكيك 
احلقــوق الدســتورية / الفيدرالية 
التي لإلقليــم، بالذات في ما خص 
العراقية  االحتاديــة  احملكمــة  قرار 
الذي صدر قبل أشــهر، والذي نص 
على “عــدم شــرعية” كل العقود 
التــي أبرمتهــا حكومــة اإلقليم 
العاملية،  النفطية  الشــركات  مع 
بتسليم  اإلقليم  حكومة  مطالبة 

كل احلقول واألدوات إلى السلطات 
املركزية.

صراعات غير مؤاتية
الباحــث اخملتــص فــي الشــؤون 
النفطية هيمن ســاملاني شــرح 
أن القطاع النفطي يشــبه نظيره 
املصرفــي، اذ إن الثقــة هي جوهر 
التنمية  امتــالك  علــى  القــدرة 
املســتدامة. وقــال: “صحيــح أن 
أمنية  إلقليم كردســتان حيثيــة 
وتنمويــة عموميــة متفوقة على 
األمر  العراق، وهو  لباقي مناطق  ما 
الذي ســاهم في تغاضــي العديد 
من الشــركات النفطيــة العاملية 
عن بعــض تفاصيــل اخلالفات بن 
احلكومــة املركزيــة ونظيرتها في 
اإلقليم، لكن قرار احملكمة االحتادية، 

والعشرات من الدعاوى والتحركات 
السياســية واالقتصاديــة التــي 
منذ  املركزية  احلكومة  مارســتها 
ذلــك الوقــت، خلقت إحساســاً 
القطاع ســيعاني  بــأن  جمعيــاً 
صراعات متنامية خالل الســنوات 

املقبلة”.
تكــون  لــن  “تاليــاً  ويضيــف: 
االســتثمارات فــي بيئــة آمنــة 
ومســتدمية، خصوصاً أن احلكومة 
املركزيــة العراقيــة متلــك قيمة 
الشــرعية  مضافة فــي ما خص 
السياسية والقانونية، إلى جانب ما 
متلكه من ثروات نفطية هائلة تبلغ 
أضعاف ما لدى إقليم كردســتان، 
وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن الشركات 
العاملية العظمى تكون أكثر موافاة 

لشروط السلطة املركزية”. 
علــى أن احلكومة احمللية في إقليم 
كردستان أعلنت منذ تشكلها قبل 
قرابة أربعة أعوام عن ســعيها الى 
إعادة هيكلة االقتصاد في اإلقليم، 
رغبة في تنويــع القطاعات واملوارد 
االقتصادية، مســتفيدة من جتارب 
عدد من دول املنطقــة، بالذات دول 

منطقة اخلليج العربي. 
تنويع املصادر

أن  إلى  الرسمية  املعلومات  وتشير 
لتنمية  اإلقليــم تخطط  حكومة 
والسياحية  الصناعية  القطاعات 
والزراعية في اإلقليم، واالســتغناء 
املتــدرج عــن نوعيــة االقتصــاد 
النفطــي الريعــي، إليجــاد قدرة 
اقتصادية وشــبكة مــن املصالح 
االستثمارية التي تصب في خدمة 

املوقف السياسي لإلقليم. 
اخلبير في االقتصاد التنموي نعمان 
هماوندي كشــف أن إعادة هيكلة 
االقتصاد في إقليم كردستان خيار 
إجباري لســلطات اإلقليــم، إذ “ال 
تزيد احتياطــات اإلقليم من الثروة 
النفطية على 3 فــي املئة مما لدى 
فإن القطاع النفطي  العراق، وتالياً 
دميومة  ذا  استراتيجياً  ليس قطاعاً 
في اإلقليــم، وميكن أن يكون فقط 
ذا دور في تأســيس البنية التحتية 
األولية، ومن ثم االنتقال إلى تنمية 

القطاعات األخرى”. 
“املســألة  هماونــدي:  يضيــف 
كاملة هي فــي أن القطاعات غير 
النفطيــة تظهــر نتائجها ببطء 
بيئة مثل  فــي  شــديد، خصوصاً 
إقليم كردســتان، ال متلــك تاريخاً 
وطبقــات اجتماعيــة فــي مجال 
والسياحية،  الصناعية  القطاعات 
الزراعية  البيئــة  تفككــت  فيما 
التقليدية التــي كانت في األرياف. 
وإعادة تشييد ذلك كله يحتاج الى 
جهود تنموية تعليمية واجتماعية 
لعشــرات  متراكمــة  وثقافيــة 
قالقل  ثمــة  وقت  في  الســنوات، 
في  العامة  باحلياة  حتيط  شــديدة 

اإلقليم”.

الصباح الجديد - وكاالت
مع تفاقم تداعيات التغير املناخي، 
األخضر  االقتصاد  مفاهيم  ظهرت 
بهــدف  األخضــر  والهيدروجــن 
استبدال مصادر الطاقة األحفورية 
بطاقة نظيفــة والتقليل من حدة 
الوقت  وفــي  احلرارية،  االنبعاثــات 
نفســه ظهر مصطلح الغســل 
األخضــر الــذي بات يهــدد جهود 
مكافحة التغير املناخي في العالم.
 COP27 وقبل انطالق مؤمتــر املناخ
بنحو شــهرين، شدد متخصصون 
الغســل  ظاهرة  خطــورة  علــى 
األخضر وضرورة مناقشــتها ضمن 
أجنــدة املؤمتــر الذي تســتضيفه 

مدينة شرم الشيخ املصرية.
وأوضح رائد املناخ للرئاسة املصرية 
ملؤمتر املناخ محمــود محيي الدين، 
أن الوفاء بالتعهدات الســابقة في 
متويل العمــل املناخي فــي الدول 
الناميــة ضــرورة، من أجــل متويل 
االســتثمار وفقاً للمعايير الدولية 

ولتجنــب أي آثار جانبيــة لعملية 
الغسل األخضر.

ما هو الغسل األخضر؟
بعض  ادعاء  يعني  األخضر  الغسل 
املؤسســات والشــركات التزامها 
البيئــة ومكافحة تغير  بحمايــة 
املنــاخ عبر اســتثمارات ومنتجات 

صديقة للبيئة.
وتزايدت ظاهرة تضليل الشــركات 
تعرضهــا  بعــد  للمســتهلكن، 
معايير  تطبيــق  بشــأن  لضغوط 
واالجتماعية  البيئيــة  احلوكمــة 
بشكل  االســتدامة  تقارير  وتقدمي 
مســتمر، لتحقيق أهداف اتفاقية 
2015، بحسب  باريس للمناخ لعام 
واملســاءلة  احلكومــة  معهــد 

بنيويورك.
رئيس مؤسســة املعاييــر الدولية 
هانــز  املاليــة  التقاريــر  إلعــداد 
تقــدمي  أن  أكــد  هوغرفورســت، 
الشــركات هذه التقاريــر ال يعني 

مراعاتها للبيئة، بينما تبنت ظاهرة 
أرباح  الغســل األخضر لتحقيــق 

فقط.
تقع بعض املنتجات مثل السيارات 
ونظــارات الغــوص ومســتلزمات 
املطاعــم فــي بعــض املناطــق 
بالواليات املتحــدة وكندا في دائرة 
اتهــام منظمــات حمايــة البيئة 

خملالفاتها معايير االستدامة.

تاريخ الظاهرة
ثمانينيات  ظهر هذا املصطلح في 
القــرن املاضي، بعد انتقــاد عالم 
البيئة جاي ويســترفيلد، إلرشادات 
بعــض الفنــادق األميركية للنزالء 
مثل “ال تستخدموا املنشفة كثيرا” 
بزعم احلفاظ على البيئة، بينما كان 
التكاليف،  تقليل  احلقيقي  الهدف 
بحســب الكاتب الصحفي أحمد 
أوزون  شوقي العطار، رئيس منصة 

اخملتصة بقضايا املناخ.
األخضر  الغسل  أن ظاهرة  ويوضح 

القســم  تطلــق على قســمن: 
الشــركات  مبحاولة  يتعلــق  األول 
انطباع  إيصال  التجارية  والعالمات 
البيئة  مزيف باحترامها لســالمة 
باالســتدامة  منتجاتهــا  ومتتــع 
علــى عكــس احلقيقــة بهــدف 
أول  زيادة مبيعاتها فقــط، وكانت 
حملة مزيفة لشــركة “شيفرون” 
بعدهــا  وكشــفت  النفطيــة، 
الصحافة ما ســببته الشركة في 
تســريبات نفطية تضــر بالبيئة، 
ألن الوعي البيئــي ظهر في الغرب 
في الســبعينيات جتاه سياســات 
وتقليل  التدوير  وإعــادة  االنبعاثات 

البصمات الكربونية.
والقســم اآلخر يرتبط باملمارسات 
املضــرة باملناخ خاصــة في قطاع 
الطاقــة وضــد الغابــات من قبل 
الكبرى،  والشــركات  احلكومــات 
إضافــة إلى الوعود الشــفوية من 
بعض احلكومات بالوصول النبعاثات 
صفريــة بحلول عــام 2050، بينما 

ممارساتها ال تؤدي لهذه النتائج.
تأثير الظاهرة

الغســل  مخاطر  العطار  ويعــدد 
األخضــر علــى البيئــة واملنــاخ:  
باملســاهمة في زيــادة االنبعاثات 
احلرارية، نظرا إلقبال املســتهلكن 
على شــراء منتجــات يظنون أنها 
قليلة االنبعاثات بينما هي العكس 
متامــا، ما يجعل العمــالء جزء من 
الشــركات  املنــاخ، وخداع  أزمــة 
للمســتهلكن ببيع منتجات غير 
أنها  البيئي على  للمعيار  مطابقة 
إلى  للتحول  قابل  بتغليف  مغلفة 
سماد نباتي، ما يؤدي لزيادة البصمة 

الكربونية وتفاقم االحترار العاملي.

حلول مقترحة
أن  البيئة  ترى منظمــات حمايــة 
الشــركات الكبرى يجــب أن تضع 
تطبيق  علــى  للرقابــة  مجلــس 
معيار االســتدامة وتقدمي خدمات 
ربط  للبيئة، مع  ومنتجات صديقة 

مكافأة املؤسســة واألفراد بها بناء 
على جديتهما في مكافحة التغير 

املناخي.
نشر  على ضرورة  العطار  ويشــدد 
القضية  بشأن  اجلمهور  بن  الوعي 
لتجنــب هــذه املنتجــات املزيفة 
ومقاطعة الشــركات املضللة، مع 
وضع مقاييس معينة للتفرقة بن 
الســلع املســتدامة والسلع غير 

املستدامة.
الرقابة  “يجب تفعيــل  ويضيــف: 
ملكافحة  القوانــن  وســن  احمللية 
أجــل  مــن  األخضــر،  الغســل 
معايير  بتنفيــذ  الشــركات  إلزام 

االستدامة بشكل حقيقي”.
ومن املتوقع أن يتضمن مؤمتر املناخ 
COP27، مناقشــة تعهدات مؤمتر 
كوبنهاغــن بتقدمي متويــل للعمل 
املناخي في الــدول النامية بقيمة 
100 مليــار دوالر ســنوياً، لدعــم 
االستدامة  االستثمارات في مجال 

واحلد من ظاهرة الغسل األخضر.

متابعة ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار العقود اآلجلة للغاز 
الطبيعي في أوروبا بعد قرار روســيا 
وقــف ضــخ الغــاز عبر خــط “نورد 
ســترمي1” إلى أجل غير مســمى، ما 
يهدد بتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا 

وقد يدفع االقتصاد إلى حالة ركود.
وارتفع سعر العقود اآلجلة الهولندية 
وهــي العقود القياســية للســوق 
األوروبيــة 35 فــي املائة بعــد إعالن 
املصدرة  الروســية  غازبروم  شــركة 
للغــاز الطبيعــي الروســي اجلمعة 
اســتمرار توقف الضخ عبر خط نورد 
سترمي1 وذلك قبل ساعات من املوعد 
الذي كان مقررا الستئناف الضخ في 
اخلط بعد توقف ثالثة أيام منذ 31 آب 

املاضي إلجراء عملية صيانة دورية.
وتقول “غازبــروم”، “إنه مت اكتشــاف 
تسريب في إحدى محطات اخلط أثناء 
الدوريــة”، ولم حتدد  الصيانة  عملية 
املــدى الزمني الذي حتتــاج إليه قبل 

استئناف الضخ.
ويستعد املســؤولون األوروبيون حاليا 
الســتمرار توقف الضــخ عبر اخلط 
الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا 
إلى أملانيا ملدة أسابيع، وبدأوا التحرك 
ملواجهة  طارئــة  إجــراءات  التخــاذ 
املوقــف. ووضعت الســويد وفنلندا 
إجراءات ملســاعدة شــركات املرافق 
الغاز  إمــدادات  املتضررة مــن نقص 
الطبيعي، وجتنب انهيارها ماليا. ومن 

املقرر أن يعقد وزراء الطاقة في االحتاد 
األوروبي اجتماعا خاصا اجلمعة املقبل 
ملناقشة إجراءات جذرية ملواجهة أزمة 

الطاقة غير املسبوقة في القارة.
وبحلول الســاعة الثامنة من صباح 
اليوم بلغت نســبة االرتفاع في سعر 
الغاز الهولندي تسليم الشهر املقبل 
بالسعر اجلمعة  املائة مقارنة  26 في 
يورو لكل ميجاواط/  270 إلى  املاضي 

ساعة. كان الســعر قد تراجع خالل 
تعامالت األسبوع املاضي 37 في املائة.
وأكد الكرملن أمس أن وقف إمدادات 
الغاز الروســي نحــو أملانيا عبر خط 
نابع من  االســتراتيجي  “نورد سترمي” 
خطــأ ارتكبتــه الــدول الغربية، ألن 
عقوباتها حتول دون تأمن صيانة البنى 

التحتية الغازية.
وبحســب “الفرنســية”، قال دميتري 
بيســكوف املتحدث باسم الكرملن 
“إن مشــكالت ضــخ الغــاز ظهرت 
بســبب عقوبات الدول الغربية. ليس 
هناك أي سبب آخر لهذه املشكالت”، 
وذلــك بعد بضعة أيام مــن التوقف 
الكامل خلط نورد سترمي احليوي إلمداد 
أوروبا بالغاز وســط خشية من أزمة 

على صعيد الطاقة هذا الشتاء.
إلــى ذلــك، ارتفعت أســعار العقود 
اآلجلــة للفحــم فــي أوروبــا خالل 
تعامالت أمس إلى مســتوى قياسي 

جديد.
لألنباء،  “بلومبيرج”  وكالة  وبحســب 

ارتفع سعر العقود القياسية للفحم 
فــي أوروبا أمــس 7.6 فــي املائة إلى 
345 دوالرا للطــن وهو ما يعادل ثالثة 
أمثال الســعر خالل الفترة نفســها 
من العــام املاضي. وارتفعت أســعار 
العقود اآلجلة تســليم العام املقبل 
في أمســتردام وروتردام وأنتويرب بعد 
زيادة الطلب على الفحم لتشــغيل 
محطات الكهرباء فــي أوروبا بهدف 
توفيــر اســتهالك الغــاز الطبيعي 

لتوليد  اســتخدامه  كان ميكن  الذي 
الكهرباء.

فــي الســياق، يــرى الصحفيان جو 
واالس، وكيــم ماكرايــال فــي “وول 
ستريت جورنال” أن تعليق خط أنابيب 
“الســيل الشمالي”  الروســي  الغاز 
يطرح السيناريو األسوأ على اإلطالق 

للدول األوروبية.
اإلعالن  بعد  أنــه  الصحفيان  والحظ 
الغاز  أســعار  قفــزت  اإلغــالق،  عن 

الطبيعي والكهرباء أوال مبقدار الثلث، 
ثــم عادت لترتفــع بأكثر مــن 10%، 
وهو مــا أدى إلى انخفاض قياســي 
في قيمة اليــورو خالل 20 عاما، كما 
ميكــن أن يــؤدي ذلك في املســتقبل 
إلــى مزيد مــن ارتفاع األســعار إلى 
مستويات قياســية تاريخيا، ثم إلى 
املستهلكن  وإفقار  التضخم  تسارع 
والضغــط على الصناعــات كثيفة 
االســتهالك للطاقة، والتي تشــهد 

موجة من إغالق املصانع.
وبينما حتاول الــدول الغربية تخفيف 
ضربــة الطاقة الناجمــة عن تعليق 
إمدادات الغاز من روسيا، مددت أملانيا 
كانتا  نووية،  طاقة  تشغيل محطتي 
 65 أغلقتــا ســابقا، وخصصت  قد 
والشركات  األســر  لدعم  دوالر  مليار 
قالت فرنسا  املتعســرة. من جانبها 
إنها ســتفتح عنق األنبوب الرئيسي 
فــي تدفقــات الغــاز األوروبيــة، ما 
سيسمح لها بتصدير الغاز إلى أملانيا 

مقابل إمدادات الكهرباء.
ويتابــع الصحفيان نقــال عن الوثائق 
املتاحة لهما: “يتمثل الهدف الرئيسي 
في  اجلامحة  التحــركات  في كبــح 
أسواق الكهرباء، والتي جتبر الشركات 

األوروبية على اإلغالق.
 وتشــمل اخليارات تدابير للحد مؤقتا 
من أســعار واردات الغاز، مبا في ذلك 
تلك املستخدمة في توليد الكهرباء، 
فضال عن احلد من اإليرادات التي حتصل 
املتجددة  الطاقــة  شــركات  عليها 
الكهرومائية من  والطاقــة  والنووية 
تكاليف التشــغيل املنخفضة. كما 
ســيتم ســحب الدخل الذي يتجاوز 
ســقفا معينــا وإعــادة توزيعه بن 

املستهلكن”.
في الوقت نفســه يؤكد الصحفيان 
على أن بروكســل تــدرك أن اخلطط 
املعلنة سابقا لوضع “سقف لسعر” 
قادرة  الروسية  الهيدروكربونية  املواد 

على قطــع جميع عالقــات الطاقة 
مع روسيا، حيث قال معدا التقرير إن 
أحد األساليب التي يبدو أن املسؤولن 
التنفيذيــن فــي االحتــاد األوروبــي 
يدرسونها بجدية هي حتديد سعر ما 
تبقى من واردات الغاز الروسي، وهو ما 
ســيوقف إمدادات الغاز الروسي إلى 

املنطقة”.
وكان وزراء املاليــة جملموعــة الــدول 
الســبع قد أكدوا، 2 سبتمبر اجلاري، 
وجود خطة لفرض “حد أقصى لسعر 
النفط” على النفط الروســي، ودعوا 
املبادرة،  إلى  لالنضمام  الدول”  “جميع 
بينما كان املفوض األوروبي لالقتصاد، 
باولــو جينتيلوني، قد قــال في وقت 
سابق إن هدف املفوضية األوروبية هو 
الوصول إلى السعر الذي كان موجودا 
العام  حتى اخلامس  ديســمبر مــن 
املاضي للنفط اخلــام، وحتى 5 فبراير 
من العام احلالي للمنتجات النفطية 

من روسيا.
الوزراء،  نائــب رئيس  من جانبه صرح 
ألكســندر نوفاك، بأن فكرة احلد من 
أســعار النفط في روســيا في فكرة 
ســخيفة متاما، وأن روســيا لن تزود 
الــدول الداعمة لهذه املبادرة بالنفط 
واملنتجات النفطية، مضيفا أن فرض 
الروســي  قيود على أســعار النفط 
سيدمر الســوق، كذلك لم يستجب 
املنتجون اآلخرون بشكل إيجابي ملثل 

هذه املبادرة.

تراجع انتاج النفط في إقليم كردستان 
يضعه امام تحّديات تنويع مصادر الدخل

النزاع السياسي عامل مؤثر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزير الطاقة الروسي امس الثالثاء، بأن بالده 
ســترد على وضع حد أقصى ألســعار النفط 

الروسي بشحن مزيد من اإلمدادات إلى آسيا.
وقــال نيكــوالي شــوجلينوف الصحفين في 
املنتدى االقتصادي الشرقي في فالديفوستوك، 
“أي إجراءات لفرض حد أقصى لألسعار ستؤدي 
إلى عجز في األســواق )بالنســبة للدول التي 

تطبق ذلك( وستزيد من تقلب األسعار”.
وأعطــى وزراء ماليــة أمريكا وأملانيــا وإيطاليا 
واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا، الضوء األخضر 
األسبوع املاضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر 
خام روســيا خلفض إيراداتها ردا على حربها مع 
أوكرانيا. وقبل أن ترســل روسيا عشرات اآلالف 
من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير، كان ما يقرب 
من نصف صادراتهــا من اخلام ومنتجاته تذهب 

إلى أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتوســط  البصرة  خامــي  أســعار  ارتفعت 

والثقيل اليوم الثالثاء، باكثر من 1% .
وارتفع خام البصرة املتوسط املصدر ألسيا 1.26 
وبنسبة تغيير بلغت %1.36 ليصل الى 94.20 
دوالرا للبرميــل الواحد. وارتفع خــام البصرة 
وبنســبة تغيير   1.26 الثقيل املصدر ألســيا 
بلغت 1.43 % ليصل الى 89.60 دوالرا. وارتفعت 
أيضا خامات منظمة أوبك، حيث ســجل خام 
العربي السعودي 101.59 دوالر للبرميل بارتفاع 
بلغ 1.30 دوالرا، وســجل مزيج مربان اإلماراتي 
94.69 دوالرات للبرميــل بارتفاع بلغ 1.25 دوالر 
للبرميل. وشــهدت اسعار النفط العاملية يوم 
امــس ارتفاعا بعد ان اتفقــت منظمة اوبك+ 
على خفض انتاجها لشهر تشرين االول مبقدار 
100 الــف برميل، في خطــوة وصفها الكثير 
بانها بداية لتخفيضات اكثر في ظل التخوف 

من احتمالية الركود االقتصادي العاملي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب 
سينغ بوري، إن معظم إمدادات بالده من النفط 
اخلــام في املســتقبل القريب ســتأتي من دول 
اخلليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى 

إلى تأمن وقاعدة طاقة ميسورة التكلفة.
وكانت مصافي التكرير الهندية تشتري النفط 
الروســي الرخيص نسبياً، الذي جتنبه الشركات 
والدول الغربية منذ فرض عقوبات على موسكو 
بسبب ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في 
أوكرانيا. وزادت واردات الهند من النفط الروسي 
4.7 مــرات أو أكثر من 400 ألف برميل يوميا في 
أبريل نيسان ومايو ايار لكنها تراجعت في يوليو 
متوز. وانخفضت الهند مشترياتها النفطية من 
العراق في متوز بنســبة ٪9.3 مقارنة في حزيران 
إلى أقل من مليون برميل في اليوم للمرة األولى 
في 10 أشــهر اال انه ظل العراق باملرتبة االولى 
بأكبر مصدر للنفط إلــى الهند. فيما ارتفعت 
واردات النفط اخلام من السعودية من قبل ثالث 
أكبر مســتورد ومســتهلك للنفط في العالم 
في يوليــو متوز بأكثر مــن ٪25 بعد أن خفضت 
السعودية سعر البيع الرســمي في يوليو متوز 
لتبقى اململكة العربية الســعودية في املرتبة 

الثالثة بن موردي الهند.

روسيا: سنرد على إجراءات 
مجموعة السبع بشحن 
مزيد من النفط إلى آسيا

ارتفاع خامي البصرة 
المتوسط والثقيل

 بأكثر من 1 %

الهند: معظم إمداداتنا 
من النفط ستأتي من 

العراق والسعودية

الغسل األخضر يهدد جهود مكافحة التغير المناخي في العالم

أسوأ أزمة طاقة تلوح في أفق أوروبا

 أسعار الغاز تقفز 35 % في يوم واحد وإجراءات طارئة لمواجهتها
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد/ 880/ب/2021
التاريخ/ 2022/9/5

إعالن
عطفا علــى قــرار محكمتنا ســتبيع هذه 
احملكمــة في املــزاد العلني العقار تسلســل 
4843/42 الســيدية  والعائد للشركاء صفاء 

صالح مهدي والقاصر أنور باسم عجيل
املدعي/ صفاء صالح مهدي

املدعى عليهم/ فاطمة حسن سوادي حسب 
وصايتها عن القاصر ) أنور باسم عجيل ( 

 واملكتســب الدرجة القطعية فعلى الراغبني 
في الشــراء مراجعة هــذه احملكمة خالل مدة 
)15( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في 
احمللية مســتصحبني معهم هوية  الصحف 
االحوال املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية 
وتأمينــات قانونية بنســبة 10% من القيمة 
املقــدرة للعقار عنــد وضع اليــد إن لم يكن 
من الشركاء ويتحمل املشــتري اجور االعالن 

والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

أوصاف:-
العقار عبارة عــن عرصة خالية من البناء تقع 
في مدينة الشطرة/ السيدية طريق شطرة – 

بغداد
القيمة املقدرة : ثمانية عشر مليون دينار

الشاغل : ال يوجد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ العمارة

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 2022/247
التاريخ/ 2022/9/4

اعالن
تبيع  مديرية تنفيذ العمارة العقار تسلســل 
58/106 الهادي في العمارة االســهم العائد 
للمدين نعمة صالح نعمة احملجوز لقاء طلب 
الدائن عالء هاشــم عالوي البالغ 135،388،33 
مليون دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة 
هــذه املديريــة خالل مــدة ثالثني يومــا تبدا 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبا معه 
التامنيــات القانونية عشــرة مــن املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
احمد كاظم حسني

املواصفات
1- موقعــه ورقمه : العمــارة الهادي 58/106 

الهادي
2- جنسه ونوعه: دار مفرزة

3- حدوده واوصافه: كما مؤشر في صورة قيد 
العقار

4- مشتمالته: اليوجد
5- مساحته: 100 متر

6- درجة العمران: جيدة
7- الشاغل: نعمة صالح نعمة

8- القيمة املقدرة: 157،500،000 مليون دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/5912/ش/2022
التاريخ/2022/9/6

اعالن
الى/ املدعى عليه/ عباس جواد 

ناصر
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة من قبل 
املدعية )ميادة جبار عبد( واملتضمنة 
التعويــض عن الطالق التعســفي 
محل  وجملهوليــة  العــدة  ونفقــة 
اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفتني محليتــني باحلضور امام 
هذه احملكمــة خالل ثالثــة أيام من 
موعد  في  باحلضــور  تبليغك  تاريخ 
املصــادف 2022/9/15 عند  املرافعة 
عــدم حضورك او ارســال من ينوب 
عنك قانونا سوف تستكمل احملكمة 

إجراءاتها بحقك غيابيا. 
القاضي
عقيل ستار جابر

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 4221/ش/2022

الى املدعى عليه
 مياس مشتاق اسعد

اقامت املدعية )غصون مجيد كاظم( 
الدعوى املرقمــة اعاله والتي طلبت 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
بالتفريــق قبل الدخــول وجملهولية 
اشــعار  وحســب  اقامتك  محــل 
اخملتار واملرفق بكتاب مركز شــرطة  
الهاشميات بالعدد ق/4451/3/2 في 
2022/8/29 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني رســميتني 
يوميتني للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/9/20 الساعة التاسعة  
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي
محمد شاكر محمود

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

ناحية واسط
العدد: 109/ش/2022
التاريخ: 2022/9/4

الى// املدعى عليه الثاني )زهير 
ناظم نزال(

م/ تبليغ
حتية طيبة:

ألغراض الدعوى الشرعية املرقة أعاله 
واملقامة من قبــل املدعية )حياة جبر 
عطية( ضــد املدعــى عليهما األول 
عليه  واملدعــى  عاجل(  مالــك  )هند 
نزال( والتي تطلب  )زهير ناظم  الثاني 
فيها تصديق واقعــة الزواج احلاصلة 
بينك وبني املدعــى عليها االولى)هند 
مالــك عاجــل( بتاريــخ 2017/2/10 
وجملهولية محل إقامتك  تقرر تبليغك 
عــن طريــق اإلعالن فــي صحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه 
احملكمة في موعــد املرافعة املصادف 
2022/9/11 الســاعة الثامنة صباحا 

واعالمنا مع التقدير .
القاضي 
أسامة علوان شلش 

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
تنفيذ/25
العدد:2013/1165
التاريخ:2022/9/5

إعالن
تبيــع مديرية تنفيذ الكــوت حصة املدين في 
العقــار املرقــم )595/2م39 الهورة(الواقع في 
)الكوت( العائد للمديــن )ناظم جعفر عباس( 
احملجوز لقاء طلب الدائن )ساجدة عبد الرحمن 
عبد احلافظ( البالغ )868,000,000( مليون دينار 
عراقي فعلــى الراغب بالشــراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مــدة )30( يوما تبــدأ من اليوم 
التأمينات  التالي للنشــر مســتصحبا معه 
القانونية عشــرة باملائة مــن القيمة املقدرة 
وهويــة األحوال املدنيــة العراقية وان رســم 

التحصيل والداللية على املشتري. 
املوصفات:

1- موقعه ورقمه: )595/2 م39 الهوره(
تســقى  زراعيــة  ارض  ونوعــه:  2- جنســه 

بالواسطة 
3- حــدوده واوصافــه: / ارض زراعية خالية من 

املشيدات واملغروسات
4- مشتمالته: / ال يوجد

5- مساحته: املســاحة الكلية للعقار هي)28 
دومن و 6 اولــك و 50 , 20م( املــراد بيعها حصة 
املديــن أعاله )2 دومن فقط( من اصل املســاحة 

الكلية
6- الشاغل : ال يوجد

7- القيمــة املقــدرة: 868,000,000 ثمامنائة و 
ثمانية وستون مليون دينار عراقي

املنفذ العدل: سراج منير يوسف

7 اعالن

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)354(

العدد: 3118
التاريخ: 2022/9/6

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور 
احلنطة وبكمية )75 طن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في فرع في نهر ســعد. فعلى 
الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية عشرة من 
صباح يوم اخلميس املوافق 2022/9/15 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)6،000،000( ســتة مليون دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء 
مبلــغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في 

املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفــع كامل بدل البيــع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبــارا من تاريخ املصادقة 

)اإلحالة(.
-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( 
بعدها يحق للشــركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق 

للشركة بيع املال للمرة الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور 

التحميل وأي مصاريف أخرى.
ع. املدير املفوض 
باسل محمد صالح

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شــركة النفط الوطنية/ شــركة النفط الوطنية )شــركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة 
تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة مراجعة ممثلية قســم املشتريات احمللية في استعالمات 
الشــركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحســب وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة 
التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشــر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشــر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات 

املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2022 مع مراعاة ما يلي:
تاييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونسخ اصلية من الوثائق اخلاصة بتاسيس 
الشــركة مع ارفاق الوثائق الشــخصية للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشــخص اخملول بالتوقيع مصدق 
مــن كاتب العدل. مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة للضرائب نافذ لســنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني 
العراقيني نافذة مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني بالضمان االجتماعي 

قبل صرف املستحقات املالية.
علما بان موعد الغلق هو يوم األربعاء املصادف 2022/10/5 الساعة الثانية عشر ظهرا وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/9/27 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح 
يوم األربعاء املصادف 2022/9/28 في متام الســاعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيســية في بناية الزقورة في موقع 
باب الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة أجور اإلعالن 
-باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة االلكتروني

)  www.boc.oil.gov.iq( 
املدير العام
هشام طالب محمد 
مدير هيأة العقود واملشتريات

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعادة إعالن للمرة االولى

استنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر أحدى 
تشكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )نواجت كري - ترسبات جزرات( في )محافظة بغداد/ 

موقع الطارمية( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم )اخلميس( املوافق )2022/9/22( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا وافق في يوم املزايدة 
عطلة رســمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )موقع جنوب بغداد/ ابي نواس( فعلى الراغبني 
باالشتراك في املزايدة العلنية االطالع ميدانيا على مواقع نواجت الكري وترسبات اجلزرات التي فيها الكميات 
واخذ الشــروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القسم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال 
كــري االنهر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم 
احلضور في الزمان واملكان املعينني مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله 
بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالســعر الذي ترسو 
عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال الشخصية– 
بطاقة الســكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر 
االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من 
تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال ويتم مصادرة 
املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترســبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي 

استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة احملددة لرفع 
التأمينات املالحظاتالكميات

القانونية

1
حوض ترسيب 
رقم )1( / قاطع 

العبايجي
الكمية مطروحة في 4 اشهر29765 م3

8،929،500 دينارحوض الترسيب

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2018/9/20رقم االصدار: BOC-P-05-/F061رمز النموذج

املواصفاتموضوع املناقصةرقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

املبلغ 
التخميني 

منشا الدرجة 
األولى

نوع تبويب التامينات االولية
املوازنة

1
19/ب/2022

اعالن اول

اعمال تاهيل 
مجاري املوفقية 

)45( دار

يتضمن العمل 
اعمال صيانة 

لشبكة مجاري 
دور سكنية 

مع جتهيز وربط 
وتشغيل وفحص 

غطاسات مع 
االعمال الكهربائية 

وامليكانيكية

 150,000
مائة 

وخمسون 
الف دينار 

عراقي

 89,000,000
تسعة وثمانون 

مليون دينار 
عراقي

890,000 ثمامنائة 
وتسعون الف دينار 

عراقي
تشغيلي
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جامعا ملادة الرســالة القصصية مشاركا 
في بعض جوانبها، كما هو احلال في بعض 
أخبار )طوق احلمامــة(، و )حي بن يقظان(، 
الذي لوال إشارات )ابن طفيل( اخلفيفة - في  
الذوقية، ومناقشاته،  إلى جتربته   - رسالته 
لظــن املتلقي انه مجــرد راٍو ناقل، فالراوي 
عليم بــكل مجريات الروايــة، وهذا الراوي 

العليم، طاٍغ في الروايات احلديثة،  
إن القاص األندلسي يقدم نفسه راوياً كليَّ 
العلم، ســواء أكان بطالً للرواية مثل )ابن 
شــهيد( أم كان ناقالً مثــل )ابن طفيل( أم 
كان بطالً حيناً، وشاهداً حيناً، وناقالً حيناً، 

مثل )ابن حزم(،
أما موقــف القصصاين األندلســيني من 

تسمية الرواة، فيتجه اجتاهات:-
- تســمية الرواة في أول الرســالة وهو ما 
فعله )ابن طفيل( فــي )حي بن يقظان(، إذ 

كان له راويتان أساســيان همــا )الغزالي( 
و)ابن سينا(.

- يســمى الراوي أو مجموعة الــرواة – إن 
وجــدوا – فــي بداية اخلبر، كمــا في )طوق 

احلمامة(.
- أما )ابن شــهيد( و )ابــن اخلطيب(، فكانا 
راويتي رســائلهما دومنا حاجة إلى غيرهما، 

فالرواة ثقات، على ما تقدم.
أما املرسل إليه، فقد يكون معروفا، كما في 
القصصية  التاريخية  اخلطيب(  )ابن  تقارير 
احلربية، ودعاباتــه القصصية، وقد ال يكون 
معروفا، كما هو احلال عند بقية املترسلني 

األندلسيني القصاص.
ومــع أن مــادة األدب القصصي العربي في 
األندلس قليلة، قياســا إلى مجمل النتاج 
األدبي األندلسي عامة والشعري خاصة، إال 
أن األمثلة املهمة منه تعبر عن فكر عميق 
ووعي صادق، ملا يعانيه اجملتمع األندلســي 

خاصة،
وإذا كان األدب القصصي األندلسي ضعيفا، 

فلعوامل أهمها:  
- عدم قصد من كتبــوا القصة إلى كتابة 
قصة متكاملــة، فقد مالوا إلى اإلفادة من 

القصة، وسيلة للتشويق و التوقع.
- عدم و جود نقد قصصي يقّوم هذا اإلنتاج 

أو يناقشه.
- ترّهل القصة بجمل كثيرة زائدة.

- وجــود هوامــش كثيرة تشــتت القص 
وتبعثره.

- حتميــل النص مــا يثقله من الســجع 
واحملســنات البالغية التي يسهل التخلص 

منها لصالح الفن القصصي لو أريد ذلك،
ومــع ذلك، فــإن الباحث يرى أن املترســل 
األندلسي القاص، كان معنياً بشد املتلقي 
إليــه عنايــة بالغة، بحيث بدت ســلطة 
املتلقــي واضحــة علــى كل املترســلني 
األندلسيني القصاص الذين متت دراستهم، 
بــل خضعــوا للمتلقــي من حيــث إيراد 
مصادرهــم أو من حيث أســاليبهم أو من 
خالل األمرين معا، وان متردوا على ذلك أحيانا، 
ولكن بال تشــدد، فقد ُعني )ابن حزم( و)ابن 
طفيل( بـ)السند( إرضاًء للمتلقي، في حني 
ُعني )ابن شــهيد( و)ابن اخلطيب( بالسجع 
أو اإلرسال إرضاًء ملتلقيهما نفسه، إذ كانت 
القصص – في الرســائل األندلسية - اكثر 
إحكاما واشــد تعقيداً ممــا ذكره )محمود 

تيمور( – في أواسط القرن العشرين - ونهج 
عليه، فإن لألندلسيني عناية كبيرة بالزمان 
واملــكان ووصفهما، فزمن الرواية، تاٍل لزمن 
حدوثها غالبا، بل لــم يروِها الراوي إال بعد 
ما متــت فصوال، ثم انهم يصفــون الزمان 
واملكان وصفــا دقيقا، حتــى كأن املتلقي 
يعيشــه بخياله، إن لم يِعْشه حقا، بغض 
النظر عما إذا كان املكان والزمان حقيقيني، 
كما هو عنــد )ابن حزم( و )ابــن اخلطيب(، 
أو كانــا خياليني - أو شــبه خياليني - كما 
عند )ابن شــهيد( و )ابــن طفيل(، وضمن 

وصفهم للمكان والزمان، يدخلون عجائب 
وغرائب في نسيج القصة، وقد ال يكتشف 
العجيبــة أو الغريبة غير الفطن، مع أنهم 
يقدمــون القصة، كأنهــا واقعية صادقة 
يرويها بطلها أو شــاهد عليها أو راٍو ثقة، 
وما اخذ عن الثقة فقــد  وقع حقا وصدقا 
كذلك، والقصة األندلســية - توشك أن - 
تخلو من )ثيمــة( احلب لوال )طوق احلمامة( 
وبعض أخباره، ودعابات )ابن اخلطيب(، ولوال 
القصصية  التاريخية  اخلطيب(  )ابن  تقارير 
احلربيــة، لذهب الباحث إلــى أن القصص 

األندلســي - علــى واقعيتــه أو قربه من 
الواقــع- مييل إلى التورية، ويتجه إلى الرمز، 
بحيث يكون املفهوم مــن املنطوق للقارئ 
اجلــاد، غير املفهــوم من املنطــوق للقارئ 
العادي، بل غير العــادي أحيانا، لذا تعددت 
مســتويات الفهم للنص الواحد، او غلب 
تعــدد مســتويات الفهم على الرســائل 
القصصية األندلسية، بل لعل هذا التعدد 
ملستويات الفهم، ناجت عن رغبة املترسلني، 
إذ اختلفت تصورات املتلقني لغرض املرسل 
من النص الواحد، مــع مالحظة الفرق بني 
التعميــة التي يقصدها املرســل وســوء 
الفهم الغريب لكثيــر من هذه النصوص، 
النــاجت عن عــدم التّدبر أو بناًء على ســوء 
محاكمة النص ناهيك عن عدم محاكمته 
األندلسيون،  املترسلون  والقصاصون  أصال، 
يهتمــون بـ )الصــراع(، الن الصــراع – في 
الواقــع أو املتوقع – يســود البــالد، ففيها 
صراع بني رؤوس العائلــة املالكة الواحدة، 
هذا الصراع مضاف إلى الصراع ضد ملوك 

املدن األسبانية املسيحية،
ثم إن األجنــاس األدبيــة تتداخل في هذه 
الرســائل، فالرســالة  – هنا – قصة، كما 
هو احلال فــي )التوابع والزوابــع( و )حي بن 
يقظان( ودعابــات )ابن اخلطيب(، أو تتضمن 
قصة، كما في اغلــب تقارير )ابن اخلطيب( 
التاريخيــة القصصية احلربيــة، وتتضمن 
اكثر من قصــة، كما في )طوق احلمامة( أو 
)ابن اخلطيب( املوجهة إلى )صاحب  رسالة 
تونس(، ثم إن الشــعر والنثر يتداخالن في 
هذه الرسائل القصصية كما يتداخالن في 
غيرها وفي بعض هذه الرسائل القصصية- 
وال ســيما الطويلة منها - مناظرات أو ما 
ميكن عده من املناظرات، بعضها مباشــر 

وبعضها غير مباشر يكشفه السرد.
والعناصر املتقدمــة؛ عناصر تقوي القص 
في الرســائل النثرية األندلســية، بل لعل 
عناصر القوة فيهــا اكثر، مما يدفع املتلقني 

لها، بل يشجعهم على االهتمام بها.  

الرســائل  فــي  قصصيــة  مالمــح   *
األندلســية، د. خليل محمد إبراهيم، درا 
ومكتبة النضائر، بيروت، الطبعة الثانية، 

2013م.

 
مهدي علي ازبين

  
هذا الكتــاب يحوي جانباً مهمــاً من النثر 
األندلسي هو الرسائل، بعض هذه الرسائل 
الباحث  يحتاج  القصصــي؛  بطابعها  متتاز 
فيهــا إلى معرفــة مقومات النثــر القدمي 
القدمي واحلديث؛  ومقومات تصور القص في 
وفي هــذا الكتــاب توخى الدكتــور خليل 
محمــد ابراهيــم املالمــح القصصية في 
الرسائل األندلســية من القرن اخلامس إلى 

القرن الثامن الهجريني.
فقد وجد الباحث أن املرسل يتجه برسالته 
إلى متلقٍّ واحد، يشــير أليــه باخلطاب، وإذا 
لم يكن مؤلــف القصة يعرف متلقيه، فإن 
مرســل الرســالة قد يعرف إلى من يتوجه 
بها، ومــا هي ثقافته، وما هــي رغباته، من 
هنا يتخذ القصة وسيلة للوصول إلى قلب 

متلقيه.
الرســائل القصصية - على الرغم من أنها 
تتجه من شخص بعينه إلى شخص بعينه 
فإنها- تؤلف بــني العاطفة الذاتية واحلاجة 
اجلماعيــة، فتجمع بينهمــا، وإال، ما وجدت 
طريقهــا إلى غيــر متلقيهــا املقصود من 
مرســلها، ولعل ابرز ما ميتاز به أدب الرسائل 
القصصي األندلســي، تراوحه بني الواقعية 
أن بعض  الواقعيــة، مع  واخليالية  اخليالية، 
الرسائل التاريخية، رسائل مصوغة صياغة 
أدبية قصصية؛ متثلها رسائل )ابن اخلطيب( 
التاريخيــة القصصية احلربيــة، التي ميكن 
إدخالها - مع رسائله القصصية املداعبة - 
ضمن الرسائل االخوانية، ألنها مرسلة إلي 

صديق معروف قد يعبر عنه بـ  )أخينا(.
املترســلون  القصاصــون  حــاول  وكمــا 
األندلســيون تقدمي قصصهم على أنها من 
الواقع أو اقرب ما تكون منه، فكذلك قدموا 
أعمالهم كما لــو كانت موضوعية أو اقرب 

ما تكون من املوضوعية.
أما راوي القصة األندلســية، فهو راٍو عليم: 
قد يكــون بطالً للقصة، كما فــي )التوابع 
والزوابع(، وبعض أخبار )طوق احلمامة(، وبعض 
تقارير )ابــن اخلطيب(  التاريخية القصصية 
احلربيــة، وقد يكــون الراوي شــاهداً على 
القصة أو مشاهداً لها، كما في بعض أخبار 
)طوق احلمامة(، وبعض تقارير )ابن اخلطيب( 
التاريخيــة القصصية احلربيــة، وقد يكون 

شعرية السرد في »مالمح قصصية في الرسائل األندلسية«*

الرسائل القصصية - على الرغم 
من أنها تتجه من شخص بعينه 
إلى شخص بعينه فإنها- تؤلف 

بين العاطفة الذاتية والحاجة 
الجماعية، فتجمع بينهما، 

وإال، ما وجدت طريقها إلى 
غير متلقيها المقصود من 

مرسلها، ولعل ابرز ما يمتاز 
به أدب الرسائل القصصي 

األندلسي، تراوحه بين الواقعية 
الخيالية، والخيالية الواقعية، 

مع أن بعض الرسائل التاريخية، 
رسائل مصوغة صياغة أدبية 

قصصية

سينما

شعراصدار

محمد بنعزيز 

 بلغ زمن مشــاهدات فيلم »ال تنظر لألعلى« 
152.000.000 ســاعة في ظرف أســبوع من 
عرضه على منصــة نيتفليكس نهاية 2021. 
بينما بلغ زمن مشــاهدات سلســلة »لعبة 
احلبار« Squid Game بعد شــهر من عرضها 
 2.100.910.000 2021 أكثر مــن  في نهايــة 
ســاعة مشــاهدة ألن املتفرجني عثروا على 
مشاعرهم في سلســلة تصنع املعنى بأقل 
عدد من الصور والكلمات مثل ســيرك. وهذا 
يعطي فكرة حســابية عن تفــوق احلكايات 

املصّورة على باقي الفنون ُمجتمعة.
إذا مْوقعنــا ماليني الســاعات فــي التاريخ 
البشــري فســيعود بنا الزمن املستهلك في 
مشــاهدة فيلم »ال تنظر إلى األعلى« )2021، 
إخراج آدم مــاكاي( إلى 17000 عــام، أي إلى 
ما قبل اكتشــاف الزراعة والكتابة مًعا. وإذا 
مْوقعنــا رقم مشــاهدات سلســلة »لعبة 
احلبار« في التاريخ البشــري فستعود بنا إلى 
مليون ســنة، أي إلى زمن ما قبل اكتشــاف 

النار.
كل هــذا الزمــن اســتهلكه الفــن بفضل 
صقــل مادته. يقول ليف تولســتوي »ال نكاد 
جند نشاًطا إنســانًيا آخر، باستثناء النشاط 
احلربي، بوسعه أن يســتهلك كل هذا اجلهد 
الذي يســتهلكه الفن«. وقد خصص الروائي 
الروسي خمســني صفحة من كتابه »ما هو 

الفن؟« لتحديد مهمة الفن ومادته ).
حتققْت أرقام املشــاهدِة تلك خالل انتشــار 
فيروس كورونا. لقد عّززت املشاهدة املستمرة 

صمود البشــر فــي وجه احلجــر الصحي 
والعزلة املفروضــة التي دامت حتى صارت 

اختيارية. سّهلت املشاهدة حتّمل الوحدة.
هكذا يُعــزز الفن قيــم الفردانية، يُحّرض 
علــى األحالم املدمــرة للتقاليــد املرعية. 
لقد تابع عشــرات ماليني البشــر الفيلم 
والسلســلة. هذا هو الفن األبرز في القرن 
الواحد والعشرين، الفن املتحرر من الرقابة 
في زمــن الليبراليــة، زمن انتصــار قانون 
الســوق، قانون العــرض والطلب حتى في 

العالقات االجتماعية.

يُّتهــم الفيلم الذي يســتقطب جمهورًا 
كبيرًا بأنه مبني على نظرة شــعبوية إلى 
الفــن. لقد الحــظ املــؤرخ الثقافي إريك 
هوبزباوم أنه منذ منتصف القرن العشرين، 
تغير ِمعيــار احلُكم على الفــن وتقييمه، 
»فلــم يَعد هو اجليــد والــرديء أو املعقد 
والبسيط، بل املِعيار هو ما الذي يستهوي 
العدد األكبر والعدد األقــل من الناس«، إن 
هذا هو حتوٌل صادم بالنســبة للنخب التي 
احتقرت الفنون التي أحبها اجلمهور، لكن 

األرقام صدمت النخبة.  

عّرف هوبزبــاوم الفن بأنــه »أداة لتوصيل 
األوصــاف واألفكار والعواطــف والِقيم«،. 
هذا تعريــف للفن بالوظيفــة، وقد بُنيت 
سلســلة »لعبــة احلبــار« علــى ألعاب 
الطفولة املدهشــة البسيطة واملفهومة 
ملاليير البشــر لكي حتّرك عواطفهم. تقّدم 
السلســلة احلياة كلعبة فيديــو لذا تثير 
الشــباب... تقّدم احلياة كلعبة ِقمار وهذا 
فقراء يستخدمون  تقّدم  مثير ومســتفز، 
قيمهم،  فينتهكــون  للدفع  أجســادهم 
مقامرون يطأ بعُضهم بعًضا في الســباق 
نحــو خط الوصــول... مقامرون شــرِهون 
ُقســاة يســحق بعضهم بعًضا كما في 

رواية »املقامر« لفيدور دوستويفسكي.
نتعــرف في احللقة األولى من السلســلة 
على ُجمــوع املقامرين، وبــدًءا من احللقة 
الثانية نتعرف على ســمات كل شخصية 
على حدة: ســيونغ غي هــون )أداء املمثل 
لي جونغ جاي( هو مقامــر يضطر ليقامر 
بوجهه، فهو ال ميلك غيره. كل مرة يخســر 

يتعرض للصفع.
تصّور سلســلة لعبة احلبار )تسع حلقات 
في املوســم األول 2021 من كتابة وإخراج 
هوانغ دونغ هيوك( فقراء مأزومني يتنافسون 
كعناكــب في حــوض زجاجــي، كما قال 
بلزاك في وصف تنافس شخصيات رواياته 
للصعود في السلم االجتماعي... يشاركون 
في ألعاب تكشف األنانية املنفلتة... ألعاب 
هي محاكاة للواقــع االجتماعي. هذه هي 

مادة الفن احلديث.
كانت »لعبة احلبار« مجرد غشــاء شفاف 
لكشــف الواقع االجتماعي وفيه فريقان: 

الذيــن يســتمتعون والذيــن يتكدحــون 
ويتقاتلون كالعقارب.

تكشــف اللعبة محورية املــال في حياة 
البشر... من كل الكتب التي قرأتها واألفالم 
التي شاهدتها لم أنتبه قط خلطورة النقود 

في حياة البشر كما في »لعبة احلبار«.
لقد كشــف اخملرج هذا املعنى بصريًا: في 
كــرة زجاجية مضاءة معلقــة مملوءة مااًل، 
كرة نــور بعيدة، املــال نور على نــور، املال 
كالقمر، كمصبــاح زجاجي علوي وكوكب 
ذري... تشــرئب نحوه األعنــاق وقد تذل أو 

تقطع في سبيله.
يُحــذر فيلم »ال تنظر لألعلــى« من خطر 
وشــيك ســاحق، نهاية العالــم قريبة.. 
نتابع عامِلــة فلكية نزيهــة جتهل أالعيب 
فتتسبب  للصحافة  تصّرح  السياســيني 
في فوضــى، وهي فــي مواجهــة زعيمة 
ُمتخصصــة فــي تخدير الشــعب لتريح 

ماسكي السلطة ومالكي رؤوس األموال.
إن الفيلــم محــاكاة ســاخرة للتغطية 
اإلعالمية عــن رعب مجهول، حكي خيالي 
التقــط بذرته مــن واقع معــاش في زمن 
كثيرة  تشــابهات  توجد  كورونــا.  فيروس 
بني رئيســة الواليات املتحــدة في الفيلم 
)أداء الشــقراء ميريل ستريب( وسلوكيات 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
هذا هو أسلوب الفن احلديث. وقد تضافرت 
املوهبة الفنيــة وضخامة التمويل والثورة 
التكنولوجيــة في توصيل هــذا الفن إلى 

مئات ماليني املشاهدين في زمن قصير.

1
»العالقات العربية الفارسية خالل 

القرنني األول والثاني الهجريني«
صدر حديًثا عن دار الفارابي كتاب »العالقات 
العربية الفارسية خالل القرنني األول والثاني 

الهجري« للمؤلف عبد الكرمي حبلص.
وجاء فــي تقدميه: مطلوب منــا، وبإحلاح، أن 
نذّكر دعــاة القومّية الضّيقة أن روح العصر 
تّتجه صوب خلق مجتمع موّحد على  صعيد 
العالم، وشــيًئا فشــيًئا ســوف تضمحّل 
الفوارق بــني األمم،   نتيجة التطورات العلمّية 
املذهلة في شــّتى  املياديــن، بفعل احلاجة، 
واألّمة األكثر تأثيرًا في هذه الرحلة ـ الوالدة 
هي األّمة التي تســتطيع أن تبّث كثيرًا من 

روحها في الروح العاملّية اجلديدة . 

2
»املسيحيون وتدوين التاريخ اإلسالمي..«

»املســيحيون وتدويــن التاريخ اإلســالمي 
في القرن الســابع الهجري« عنوان الكتاب 

الصادر عن »دار االنتشــار العربي«، وفيه 
يعــود الباحــث إمام الشــافعي محمد 
الهجري  الســابع  القــرن  إلــى  حّمودي 
)الثالث عشــر امليالدي( الذي شهد ظهور 
كثير من املؤّرخني املســيحّيني الشرقّيني 
واألوروبّيني الذين رافقوا احلمالت الصليبية 
على املشــرق العربي، ودّونــوا العديد من 
النصوص عــن تاريخ املســلمني. يبحث 

الكتــاب في عالقة الديــن بالتاريخ، وفي 
دوافع املؤّرخني املســيحّيني لتدوين تاريخ 
اإلســالم، ومصادر كتاباتهم، متسائالً إن 

كانت تلك الكتابات منصفة.

3
 «جزيرة إلخ إلخ«

عــن »الدار املصريــة اللبنانيــة« صدرت 

روايــة »جزيرة إلخ إلــخ« للكاتب املصري 
مينــا جّيــد )1990(. يقتــرب العمل في 
أســلوبه من تقنيــات وأســاليب األدب 
الســاخر، حيث تدور األحداث على جزيرة 
ســّكانها من التوائم املتالصقة، ويتخّلل 
حياتهم الكثير من األسئلة حول الوجود 
ومعنى  بالوحدة،  والشــعور  اإلنســاني، 
أن  للكاتب  ســبق  احلقيقية.  الســعادة 

قّدم عدداً من املؤّلفات مثل: »كنت طفاًل 
قبطّياً في املنيــا« )2020( الذي حاز جائزة 
»الكتــاب األّول في العلوم اإلنســانية - 
معرض القاهرة للكتاب« )2021( و«نواحي 

البطرخانة«، و«بيت املساكني«.

4
»آخر رجل أبيض«

رواية »آخــر رجل أبيض«  صدرت حديثــاً 
البريطاني  ــــ  الباكســتاني  للكاتــب 
محســن حميد عن »منشــورات بنغوين 
رانــدوم«. تتناول الروايــة عالم املهاجرين 
بطريقة تختلف عن صورتهم التي تتواتر 
في وسائل اإلعالم الغربية، من خالل قصة 
رجل يصحو ذات يوم وقد أصبح لون بشرته 
داكنــاً، فيبدو األمــر غريباً لدرجــة يقّرر 
عندها أن يخفي سّره، وسرعان ما تظهر 
تقارير عن حــوادث مماثلة في جميع أنحاء 
األرض؛ حيث تغّير لون املاليني من البشــر 
الذين تضطرب عالقتهم مبحيطهم، لكن 
تبدأ األسئلة حول مقاومة النظام القائم 

الذي استدعى هذا االنقالب اخمليف.

عبد الرزاق الربيعي *
 

ُقبيل املساء
أعدي لنا 

وجبة من ضياء
وأسى

وسراب
وإن أجدب القلب

أمحلت الريح
جّفت ضروع السحاب

وترمل نهر الوداد
وما من شراب

اقسمي
دمعتي

بني كأسني
مملوءتني هوى

وعتاب
ثم أسدلي الليل

 علينا
أسدليه

حّد الغياب.

* شاعر عراقي/ ُعمان.

»لعبة الحبار« و«ال تنظر لألعلى«.. الفن بزمن الليبرالية المطلقة

غالف الكتاب

سدولمختارات تتوّزع بين التاريخ والرواية والدراسات األدبية واالجتماعية
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
رجل يسكن فوق النخيل

هرًبا من زوجته
جلأ زوج هندي إلى حل غريــب للتخلص من إزعاج 
زوجته واملشــاجرات اليومية بينهمــا، وقرر الزوج 
النخيل، لتجنب املشاحنات  العيش فوق شــجرة 
اليوميــة بينهما والتي عادة مــا تنتهي باعتدائها 

عليه.
وبدأ العيش فوق شــجر النخيــل للبعد عن ضرب 
زوجته له يومًيــا، واندفع األقارب واألصدقاء لتقدمي 
الطعام له مــن خالل ربطه باحلبــال ورفعه أعلى 

الشجر.
ولكن لم تنتــِه أزمات الزوج الهنــدي الذي يدعى 
»برافش« حيث اشــتكت نســاء القرية من وجود 

الزوج فوق الشجرة النتهاكه خلصوصيتهن.
وميكــث الزوج الهندي فوق شــجرة يبلغ ارتفاعها 
100 قدم، كما تقترب من بركة تستخدمها النساء 

خالل أنشطتهن اليومية.
ولكن لم يستسلم الزوج الهندي لشكوى النساء 

بل يستعني بـ »الطوب« إلبعادهم عنه.

اختراع أول تطبيق للمراسلة
تحت الماء

تبقى إمياءات اليد بالنسبة ملاليني األشخاص الذين 
ميارسون الغوص كل عام الطريقة الوحيدة إلرسال 

املعلومات حول السالمة واملوقع حتت املاء.
بينما يســتطيع هــواة الغوص اســتخدام نحو 
20 إشــارة فقط، أما قامــوس الغواصني احملترفني 

فيتضمن ما يزيد عن 200 إشارة.
واختــرع الباحثون في جامعة واشــنطن تطبيقا 
للمراســلة حتت املاء للهواتف الذكية والساعات 
الذكيــة. وقــام الفريــق مــن الباحثــني بتطوير 
AquaApp، وهي برمجيــات أولى لالتصال الصوتي 

والشبكات حتت املاء.
وعند تطويرالتطبيق، كان على الفريق التغلب على 
العديد من التحديات التقنية التي لم يسبق لهم 
مواجهتها على األرض مثل احلركات التي يسببها 

أشخاص قريبون، وأمواج وزوارق.
وهناك مشــكلة أخــرى مهمة، وهــي الضوضاء 
اخملتلفة التي قد يواجهها التطبيق بسبب السفن 
واحليوانات وحتى الطائــرات التي حتّلق على ارتفاع 

منخفض.
 AquaAppلـ تســمح  خوارزمية  الباحثون  واخترع 
بضبط الترددات الصوتية لكل رســالة في الوقت 
الفعلي بنــاء علــى مواصفات معينــة. وعندما 
يريد أحد املســتخدمني إرسال رســالة إلى جهاز 
آخر، يرســل التطبيق أوال مقدمة قصيرة سريعة، 
 AquaApp تسمى بالتمهيد، إلى جهاز آخر. وتقوم
املوجــودة في اجلهــاز اآلخر بتشــغيل اخلوارزمية 
لتحديد أفضل الظــروف للحصول على التمهيد. 
ثم توصي بأن يستخدم اجلهاز األول نفس الشروط 

إلرسال الرسالة.

اكتشاف رفات )مصاصة دماء(
والمنجل حول عنقها

عثر علمــاء اآلثار فــي بولندا على بقايــا »امرأة- 
مصاصة دماء« مع منجل حول عنقها وقفل على 

إصبع قدمها.
وتشــير صحيفة Daily Mail، إلــى أن علماء اآلثار 
اكتشــفوا خالل عمليات احلفر اجلارية في املقبرة 
القدميــة لقريــة Pien بالقرب من مدينــة تورون 
الواقعة شــمال البــالد، رفات امرأة تعــود للقرن 
السابع عشــر وعنقها مثبت في األرض بواسطة 
منجل وفــي إصبع قدمها قفل. ووفقــا للعلماء، 
كان الناس يعتقدون حينها أن هذه املرأة »مصاصة 
دماء« لذلك دفنت بهذه الطريقة لكي ال تقوم من 

بني األموات وتخرج من قبرها.
ويقول البروفيسور داريوش بولينسكي من جامعة 
نيقوال كوبرنيــك، »كان املنجل يوضع حول الرقبة 
بطريقــة تقطع رأس املتوفــي إذا حاول النهوض«. 
ويضيــف، والقفل في أصبــع القــدم، يعني أنه 

يستحيل عودته إلى عالم األحياء.
والحظ الباحثون أن هذه املــرأة كانت ترتدي قبعة 
حريريــة على رأســها، ما يشــير إلــى مكانتها 

االجتماعية العالية.

بغداد - زينب الحسني :

تدفع قلة املسابح وأماكن الترفيه 
احلرارة  درجــات  ارتفــاع  في ظــل 
الشباب واملراهقني إلى البحث عن 
أماكن تشكل خطراً حقيقياً على 
ســالمتهم وصحتهــم، ولم يجد 
هؤالء ســبيال ســوى املغامرة في 
تسبب  التي  اخلطيرة  األماكن  تلك 
الوفاة في أكثر األحيان. اذ تســجل 
البالد منذ بدء موجات احلر الصيفي 
العديد من حوادث الغرق في األنهر 

والبحيرات. 
حيث تشــهد املــدن املطلة على 
االنهــار والقريبة منها حوادث غرق 
واالخر ألســباب متعددة  بني احلني 
أبرزها انعدام املســابح النموذجية 
واللجــوء الــى األنهر واجلــداول أو 
االســرية على  املراقبــة  ضعــف 

الصبية واملراهقني.
وذكر تقرير،أن موســم الصيف في 
العــراق يعرف بـ »موســم الغرق« 
تصيب  حوادث  في  يتســبب  الذي 
أفــراداً فــي عائالت كثيــرة خالل 
ممارســتهم الســباحة في أنهر أو 
بحيرات أو ســواٍق لــري املزارع، في 
وقــت ال تلبــي املســابح اخلاصة 
احتياجــات مواجهة جتــاوز احلرارة 
50 درجة مئوية أحيانــاً، ألنها غير 
مجانية وهناك العديد من املناطق 

التي ال يوجد فيها املسابح. 
وشــهدت محافظات، منها نينوى 
حوادث  الديــن،  وصــالح  واألنبــار 
غــرق عدة، بعضهــا جملموعات من 
األشخاص، وهو ما حصل في قرية 
تابعة حملافظة بابل أخيراً، حني غرق 
تدخلهم حملاولة  لدى  ثالثة شــبان 
إنقــاذ رفيق لهم من الغرق في نهر 

بعدما أصيب بتشنج عضلي.
وشملت هذه الكوارث مدناً عراقية 
عــدة، برغم مــن التعليمات التي 
وقيادة  الداخليــة  وزارة  تصدرهــا 
املتخصصة  النهريــة  الشــرطة 

مبتابعة هذا امللف ومراقبته. 

كونها مجانية
عماد هادي وهو من ســكان بغداد 
قال: أنه اعتاد أن يخرج مع أصدقائه 
في كل  وبعض جيرانــه  وأخوتــه 
صيف للســباحة في نهــر دجلة، 
برغــم أن ابــن عمــه كان قد غرق 
قبل عامني في املكان نفســه الذي 

ميارسون فيه هوايتهم حالياً.
وأضــاف: »ترتبــط الســباحة في 
حيث  شــعبية،  بذاكرة  الصيــف 
اعتدنا أن نقضي ســاعات في نهر 
دجلة، ونقصــد أحياناً بحيرات في 
مناطــق أخــرى. ومــا يدفعنا إلى 
املواقــع حتديداً  إلــى هذه  التوجه 
بــدالً من املســابح املغلقة كونها 
مجانية، علماً أننا نعلم جيداً أنها 
غيــر آمنة وغير نظيفــة، لكننا ال 
آخــر ملواجهة حرارة  أي خيار  منلك 
الصيــف، إذ نعانــي مــن مكوثنا 
في املنازل في ظــل انقطاع التيار 
الكهربائــي. وفي الوقــت ذاته، ال 
نغامر بالســباحة في زوايا خطيرة 

من النهر، بل نختــار أماكن قريبة 
من الضفاف.

 ويلفــت إلــى أن »احلكومــة لم 
تعالــج أزمــة الكهربــاء، فكيف 
نستطيع حتمل حرارة تصل الى 50 
درجة مئوية، إال من خالل ممارســة 
الســباحة في األنهــر للهرب من 

احلرارة واالستمتاع أيضاً«.

تسجيل العشرات منها
من جانبها ،أكــدت وزارة الداخلية، 
في بيان أصدرته في وقت ســابق، 
ملوضوع  بالغاً  اهتمامــاً  تولي  أنها 
حوادث الغرق بعد تسجيل عشرات 

منها هذه السنة. 
وأوضحــت أنها كّلفت الشــرطة 
النهريــة مبنــع األشــخاص مــن 
الســباحة في بعــض مواقع نهر 
الفــرات، فيمــا تتولى الشــرطة 
الذين  املواطنني  توعيــة  اجملتمعية 
يرغبــون في الســباحة، من خالل 
اخلطرة  األماكن  إشارات حتدد  وضع 

للســباحة التي تسمى »الكياش« 
شعبياً.

ويلفت أحد عناصر اجلهاز الشرطة 
النهرية محمد رعد، في حديثه إلى 
أن »نهر دجلة ال يصلح ملمارســة 
الســباحة ألن مياهه غير نظيفة 
وحتتــوي علــى أوســاخ وفضالت 
تلقيها معامــل، كما توجد نباتات 
ضاّرة في مياهه، منها الشــمبالن 
التي تلتف حول أجســام شــبان 

أحياناً، وتغرقهم«.
وتابع رعد قوله: »تواصل الشــرطة 
التوعية مبخاطر السباحة  النهرية 
فــي األنهــر، واملطالبــة بقصــد 
املســابح املغلقة، لكن ذلك ال مينع 
املتزايد عليها. وهي منعت  اإلقبال 
أماكــن عميقة  فــي  الســباحة 
املطالبة  فــي  وتســتمر  وخطرة، 
بعــدم اصطحاب أطفــال، والتزود 
مبعدات للعوم من أجل منع حاالت 
الغرق. وهناك من يلتزم بذلك، لكن 
ليس الغالبية املطلوبة التي نريدها 

لتعزيز السالمة وتقليل احلوادث«.

أحصائيات وإجراءات حازمة
من جانب اخــر أصدرت محافظتان 
في  الســباحة  منع  بشــأن  أوامر 
األنهــر بعــد تزايد حــاالت الغرق 
واخلوف من وقوع املزيد من الضحايا.

نينوى جنم  وجــه محافــظ  حيث 
نهر  الســباحة في  مبنــع  اجلبوري 
دجلة من قبــل االطفال واألحداث، 

دون سن 18 عاما.
وقــال اجلبــوري فــي تصريحــات 
»امرا  إن  اجلديــد  الصباح  ،تابعتها 
صدر لقيادة شرطة نينوى بتكثيف 
مفارز الشرطة حول نهر دجلة ملنع 
االطفال من الســباحة في عموم 
محافظــة نينــوى، علــى خلفية 
االطفال خالل  ارتفاع حاالت غــرق 

االشهر الثالثة االخيرة«.
نينوى قد  قيــادة شــرطة  وكانت 
اعلنــت مؤخرا عن غــرق 22 طفال 
في  االخيرة  الثالثة  االشــهر  خالل 

نهر دجلة.
محافظة  شــرطة  قيادة  ووجهت 
ميسان، الشرطة النهرية بتكثيف 
مفارزها ومنع الصغار من السباحة 

في األنهار.
وأوضحت قيادة شــرطة محافظة 
بيان تلقته »الصباح  ميســان في 
انه »عمال باملســؤولية  اجلديــد » 
الشــرعية والوطنية وحفاظا على 
شرطة  قائد  وجه  األعزاء  شــبابنا 
محافظة ميســان مفارز الشرطة 
النهرية باملرابطة الدائمة ومتابعة 
ضفــاف نهــر دجلة ومنــع صغار 
السن من السباحة في النهر وذلك 
لتفادي حوادث الغرق التي حتدث في 

مثل هكذا أجواء«.
يذكر أن محافظة ميسان شهدت 
العديد من حاالت الغرق في األشهر 
املاضية ســواء في مركز أو أقضية 

ونواحي احملافظة.
وكانــت ديالى قد ســجلت مؤخراً 
أعداد  لترتفع  حالتي غرق جديدتني 
الضحايــا إلى 20 شــخصاً خالل 

العام 2022.

حب املغامرة
الناشــط البيئي محمد األســدي 
يرى، أن »االحتباس احلراري تســبب 
فــي موجات حرارة أعلــى من تلك 
التي اعتاد العراق أن يشــهدها في 
الســنوات املاضية، حتى إن بعض 
حرارة  األكثر  حاليــاً  تعد  مناطقه 
على مســتوى العالــم، وقد يبدأ 
الصيف فيها في نيســان سنوياً. 
وألن ســاعات تزويد املنــازل بالتيار 
الكهربائي قليلــة مقارنة باحلاجة 
املواطنون  إليها، يتعمــد  املاســة 
األنهر برغم علمهم  السباحة في 

مبخاطرها«. 
واضــاف: »تكثر حــوادث الغرق في 
الشــباب  حّب  ويشــكل  البــالد، 
فــي  مهمــاً  عامــالً  للمغامــرة 
حصولهــا، إلى جانب عــدم وجود 
عناصر الشــرطة النهرية في كل 
املواقع، بل فقط في املناطق احليوية 

التي تشهد اإلقبال األكبر«.

قلة المسابح تدفع الصبية للمغامرة
باللجوء الى الجداول واألنهر  

70 % من الضحايا مراهقون وأطفال ..

 الشرطة النهرية تواصل التوعية بمخاطر السباحة في البحيرات 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أي أســرار قد تخفيها مارلني مونرو 
بعد ستة عقود على وفاتها؟ اجلواب 
املنتظر  »بلوند«  فيلــم  يحمله  قد 
خالل مهرجان فينيسيا السينمائي.
ويعيــد الفيلم ســرد أبرز محطات 
مسيرتها والنهاية املأسوية لنجمة 
قســت عليها حياة الشــهرة في 
أندرو  م فيلــم اخملرج  ويُقدَّ هوليوود. 
أول  دومينيــك في عــرض عاملــي 
»األسد  املسابقة على جائزة  ضمن 
الذهبي«. وســيبدأ بثه عبر شبكة 
نتفليكس املنتجــة للعمل في 28  
أيلــول، من دون عرضــه في صاالت 

السينما.
جديدة  قــراءة  »بلونــد«  ويعــرض 
بأسلوب نســوي ملسيرة نورما جني 
ملارلني  احلقيقي  االسم  مورتنسون، 
التي توفيت عام 1962 عن 36 عاماً 
الثقافة  بعدما أصبحت أيقونة في 

الشعبية.
واســُتلهمت حياتها في كثير من 
األعمــال الفنية، مــن لوحات أندي 
وارهول إلــى فيلم »مــاي ويك ويذ 
وليامز قبل عشر  مارلني« مليشــال 
من  لكّتاب  بروايات  مروراً  ســنوات، 

أمثال نورمان مايلر.
ويسلط »بلوند« الضوء على النظام 

الذكوري في هوليوود، من دون تقدمي 
إيضاحات عن لغز وفاتها املســتمر 

حتى اليوم.
ويستند العمل إلى رواية لألمريكية 
جويــس كارول أوتس، وهي ســيرة 
متخيلة لكنها موثقة حلياة النجمة 
صــدرت ســنة 2000. وحتيــل هذه 
السيرة قارئها إلى أجواء أمريكا في 
وبداية  املاضي  القرن  خمســينيات 
محطات  مســتعرضا  الستينيات، 
مــن حياة مارلــني التــي تعرضت 
خاللهــا النتهــاكات مــن الرجال 

وأوساط القطاع السينمائي.
وجتسد دور النجمة األشهر في تاريخ 
السينما، املمثلة الكوبية الصاعدة 
أنا دي أرماس البالغة 34 عاما والتي 
برزت خصوصا في دور »فتاة جيمس 
بوند« فــي فيلم »نو تــامي تو داي«، 
وكممرضة في الفيلم البوليســي 
»نايفز أوت«. هذا الدور الذي واجهت 
دي أرماس بسببه انتقادات متصلة 
بلكنتها اإلسبانية، قد ينقل املمثلة 

إلى فئة جديدة.
الفيلــم الذي وصــف مخرجه قرار 
حظــره على األطفال دون ســن 17 
عامــاً فــي الواليات املتحــدة بأنه 
هراء«، يستكشف حياتها  »محض 
العاطفيــة املضطربة، وسلســلة 

خيبــات األمل لفنانــة صنفتها 
هوليوود وأوســاط الصحافة 

رمزاً للجنس.
أكثر  الفيلم هو من  هذا 
نتفليكــس  مشــاريع 
طموحاً،  الســينمائية 
مهرجان  أصبــح  بعدما 
مفضالً  مكاناً  فينيسيا 

قدمت  التــي  للمنصــة 
خاللــه فــي 2018 فيلــم 

ألفونســو  للمخرج  »روما« 
كــوارون، احلائــز جائزة 

آنذاك،  األوســكار 
»ذي  فيلم  وكذلك 
دوغ«  ذي  أوف  باور 
العام املاضي جلني 
احلائزة  كامبيون، 

أيضاً األوسكار.
عــرض  وتعــذر 
»بلوند«  فيلــم 
كان،  مهرجان  في 

حيــث لــم تُعرض 
نتفليكــس  أفــالم 
الســينما  دور  فــي 
ولــم  الفرنســية 

الوصول  مــن  تتمكن 
إلــى الســباق على 

السعفة الذهبية.

مارلين مونرو نجمة مهرجان فينيسيا.. 

“»بلوند« يعيد أسطورة الجنس للحياة

تزوج امرأتين في آن واحد.. 

جزائري يرد على ضجة أثارها حفل زفافه
متابعةـ  الصباح الجديد:

اجلزائــر، اشــتعلت مواقع  في 
على  االجتماعــي،  التواصــل 
مدار يومني، بخبر لشاب اسمه 
»رشــيد بوديــوة« مــن مدينة 
الوالية  عاصمة  »ســكيكدة« 
احلاملة االسم نفسه، وملخص 
قصتــه أنه تزوج من شــابتني، 
حنان ومــرمي، بوقت وحفل زفاف 

واحد.
هذا اخلبر القــى ردوداً مختلفة، 
بــني مــن انتقــد واســتغرب 
وآخرون قليلون رأوا هذه الفعلة 

مقبولة.
خبر  انتشار  اســتمرار  ووسط 
زفاف بوديوة مــن امرأتني حتى 
جتــاوز حــدود اجلزائر، بــل قارة 
أفريقيا، ما كان على هذا الشاب 
إال أن يخرج ويوضح تفاصيل ما 

جرى، إذ قال، وبحسب ما نقلت 
 ،»Dzair El Jadida« منصــة 
ورحمة اهلل  عليكم  »الســالم 
واحلمد هلل  الشــكر  وبركاتــه 
العزيــز الكــرمي الــذي وفقني 
للــزواج وإكمال نصــف ديني، 
العائلــة وجميع  أشــكر  كما 
زواجي  فرحة  معي  تقاسم  من 
ودعى لنا باخلير، ولم أكن أعلم 
ان زواجي سيحدث هذه الضجة 

الكبيرة«.
وأضاف: »احلمد هلل ألني قصدت 
اهلل  أمام  كان  وزواجــي  احلالل، 
وعبــاده، ولــم أنوي قــط نية 
الشــهرة أو اإلســـاءة للنساء 
أو أي طرف..الرضــى كان هــو 
أســاس هــذا الــزواج، كما ال 
يخفى عليكم الصعوبات التي 
وجهتها إلقامة عرس بســيط، 

فالعثــور على مــكان أو فندق 
إلقامة العرس كان من ســابع 
املستحيالت، فبمجرد التصريح 
بالرفض..لهذا  أقابــل  بالفكرة 
أقدم الشكر لكل من ساعدني 
شــخصيا..كان كل همــي أن 
ميــر العرس بســيطا على خير 
وعلى قدر احلال مع الضغوطات 
آلخر دقيقة )كــراء منزل، إعادة 
وفقني  ربي  هلل  واحلمد  طالئه(، 

وأعزني أمام كل خلقه«.
وتابع: »أما التعليقات السلبية 
في مواقع التواصل االجتماعي، 
شــخص  أنني  على  والــكالم 
الزوجتني  قبــول  مت  ولهذا  غني 
بالزواج بــي، فهذا غير صحيح، 
ألني ال أملك ســكنا خاصا بي 
أو عقارا أو أو..مثلي مثل جميع 
غنى  فالغنى  البسيطة،  الفئة 

النفــس والهمة، ومــن قال أن 
والدتــي هي مــن زوجتني فهو 
مخطــئ، ألني مؤخــرا، فقدت 
والدي اللذيــن ال طاملا متنيت أن 
توفيت  يحضرا عرســي، فأمي 
وهــي توصــي بزواجي..تزوج يا 
رشيد تزوج يا رشيد..واحلمد هلل 
ربي يرحمهما  بوالديا  بارا  كنت 

ويسكنهما الفردوس األعلى«.
وأمت: »أشــكر جميــع التعاليق 
املســاندة، واهلل يهــدي جميع 
مرضى القلــوب، فاحلالل أصبح 
عجيــب، واحلرام أصبــح عادي، 
في  مبــا  وأعلــم  أعلــى  واهلل 
احلالل  قصــدت  القلوب..إنــي 
والرزق من الزواج..إن شــاء اهلل 
ويرزقنا من  ويهنينا  يوفقنا  ربي 
فضله، ويسخر لنا اخلير والرجال 

ويعزنا في الدنيا واآلخرة«.
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العواصم ـ وكاالت:

اجلولة  أمــس، منافســات  أنطلقت 
األولى لــدور مجموعات بطولة دوري 
 ،2023-2022 أوروبا ملوســم  أبطــال 
بإقامــة 8 مباريات.. ويشــهد اليوم 
األربعــاء إقامة 8 مواجهــات أخرى، 
أبرزها مبلعــب جوزيبي مياتزا بني إنتر 
ميالن وبايرن ميونخ ضمن منافسات 
الثالثة.. وستكون هذه هي  اجملموعة 
املبــاراة األولى بني إنتــر ميالن وبايرن 
ميونــخ في التشــامبيونز ليج منذ 
نحو 11 عاما، حينما التقيا في الدور 

ثمن النهائي.
ثــأر مــزدوج: الفريق البافــاري تلقى 
قبل  اإلنتر  ضربتــني متتاليتني مــن 
أكثر من ِعقد، ممــا حرمه من اللقب 
في موســمني على التوالي.. وفشل 
العمــالق البافاري فــي قنص اللقب 
عام 2010 حينما واجه اإلنتر نفســه 
في نهائي مدريد مبلعب ســانتياجو 
برنابيو.. تلك املباراة شــهدت انتصار 
إنتر بهدفني دون رد، ليحمل النيراتزوري 
آخر ألقابه فــي البطولة حتت قيادة 

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
التي  الوحيدة  الضربة  تلك  ولم تكن 
تلقاهــا البايــرن من اإلنتــر، بل عاد 
األخير في املوســم التالي مباشــرة 
أملانيا من االستمرار في  حلرمان بطل 
البطولة.. وتسبب الفريق اللومباردي 
فــي إقصاء بايرن مــن دور الـ16، وفاز 
حينها العمالق البافــاري في ميالنو 
(0-1( قبل أن يرد إنتــر الدين لنظيره 
األملاني بالفوز عليــه في ميونخ )3-
بقاعدة  النهائــي  لربع  ليتأهــل   ،)2
الهدف االعتباري، التي ألغيت مؤخرا.. 

ولذلك، يطمح مشجعو بايرن ميونخ 
في الفوز على اإلنتر ذهابا وإيابا، للثأر 
املزدوج مــن ضربتــي 2010 و2011.. 
مواجهات نادرة: ال تعد مباريات بايرن 
ميونخ ضد إنتر ميــالن مألوفة على 
األبطال، نظرا  دوري  املشــاهدين في 

لندرتها على مدا تاريخ املسابقة.
وتعــد هذه هــي املرة الثانيــة التي 

يتواجــد فيهــا الفريقان معــا بدور 
 ..2007-2006 موسم  بعد  اجملموعات 
البايرن على  وشهد ذلك املوسم فوز 
اإلنتــر مبعقله )2-0( قبــل أن يتعادال 
بهــدف لــكل منهما فــي ميونخ، 
ليتأهال سويا للدور التالي بعد تصدر 
الفريق األملاني الترتيب، متقدما على 

النيراتزوري بفارق نقطتني.

وبشــكل عــام، خــاص الفريقان 5 
مواجهات ضد بعضهما، فاز اإلنتر في 
اثنني منهما، وتغلب البايرن عليه في 
مثلهما، فيما انتهت مواجهة واحدة 
الكفتني  تعادل  أن  الغريب  بالتعادل.. 
بقدرة  التهديفي  للجانب  أيضا  امتد 
كل فريــق على هز شــباك اآلخر بـ6 

أهداف.

من جانبه، يستهل ليفربول مشواره 
 2022-( أوروبا ملوسم  في دوري أبطال 
اإليطالي،  نابولــي  2023( مبواجهــة 
على ملعب دييجــو أرماندو مارادونا، 
اليوم األربعاء، وهو الفريق الذي طاملا 
عانى معه الريدز كثيرًا في املواجهات 

السابقة.
وميلك ليفربول فــي رصيده 6 ألقاب 

األوروبية كان  الكــؤوس  في أمجــد 
آخرها فــي موســم )-2018 2019(، 
ويسعى الســتعادة اللقب من جديد 
املاضي  املوسم  نهائي  بعد خســارة 

بهدف دون رد أمام ريال مدريد.
ووقع ليفربول في نســخة هذا العام 
في اجملموعــة األولى، إلــى جوار كل 
مــن أياكــس أمســتردام الهولندي 
ونابولــي اإليطالي إضافة إلى رينجرز 
وقــع  وأن  وســبق  االســكتلندي.. 
الفريقان مًعا في اجملموعة الثالثة في 
موسم )-2018 2019(، وحينها خسر 
ليفربول فــي اللقــاء األول بإيطاليا 
بهــدف دون رد، وحقــق فــي اجلولة 
األخيرة انتصار بهدف دون رد أيًضا في 
ملعب أنفيلد.. وحجز ليفربول حينها 
بطاقة التأهل للدور التالي بصعوبة، 
بعدما احتل املركــز الثاني برصيد 9 
نقاط، وهو نفس رصيد نابولي، إال أن 
األهداف التي ســجلها الريدز كانت 

أكثر من الفريق اإليطالي.
ووقعا مًعا من جديد في املوســم 
التالــي )-2019 2020( في اجملموعة 
اخلامســة، وحينها خسر ليفربول 
اللقــاء األول فــي إيطاليــا )0-2(، 
وتعادل في أنفيلــد )1-1(.. وحينها 
لم يتعثــر الريدز فــي أي لقاء في 
مجموعته ســوى فــي مواجهتي 
التأهل  نابولي، ومع ذلك جنــح في 
في صــدارة اجملموعة.. كما ســبق 
وأن تواجــه الفريقان فــي مرحلة 
اجملموعات ملسابقة الدوري األوروبي، 
وكان ذلــك فــي موســم )-2010 
2011(.. وحينهــا تعادال في إيطاليا 
ليفربــول في  وفــاز  أهــداف،  دون 
أنفيلد )3-1(، أي أنه فشل أيًضا في 

التسجيل مبلعب نابولي.

اليوم.. في دوري أبطال أوروبا 

ثأر مزدوج يحفز بايرن ميونخ الفتراس اإلنتر..
 و ليفربول يبحث عن فك عقدة نابولي 

بوينس آيرس ـ وكاالت:
كشــف االحتاد األرجنتيني لكرة القــدم عن قائمة 
املنتخب ملالقــاة كل من هنــدوراس وجامايكا وديا 
الشهر اجلاري.. وكشف املدرب ليونيل سكالوني عن 
قائمة أولية من اثنني وثالثني العبا يتصدرهم ليونيل 
ميســي وأنخيل دي ماريا والوتارو مارتينيس إضافة 

إلى باولو ديباال وأنخيل كوريا وكريستيان روميرو.
 واســتعدادا ملونديال قطر يختتم منتخب التانغو 
حتضيراتــه بوديتني في الواليــات املتحدة األولى في 
الثالث والعشرين من سبتمبر احلالي أمام هندوراس 
وفي السابع والعشرين منه أمام جامايكا، يذكر أن 
قرعــة كأس العالم أوقعت املنتخب األرجنتيني في 
اجملموعة الثالثة مع املنتخب السعودي واملكسيكي 

والبولندي.

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي تشلســي اإلجنليزي عن متديد عقد العبه 
الدولي رييس جيمس ملدة 6 سنوات.. وقال تشلسي، 
في بيان رســمي عبر موقعه: »يســر النادي اإلعالن 
عــن توقيع رييس جيمس علــى عقد جديد مدته 6 
ســنوات«، مشــيداً مبوهبة الالعب البالغ 22 عاماً 
وبدوره في الفريق الذي يحتل املركز الســادس على 

جدول ترتيب البرميرليغ.
وصــّرح جيمس: »أنا في قمة الســعادة بعد توقيع 
العقد اجلديد وأنــا ممنت للجماهيــر واملالك اجلديد 
وجميع املساهمني في النادي.  أتطلع قدماً ملا يخبئه 
لي املســتقبل، وأنا متأكد بأن سيكون لدينا فرصة 

للفوز بعدة ألقاب«.
وتابع الالعب الذي نشــأ في النــادي اللندني: »لقد 
نشأت وأنا أشــجع هذا النادي وأنا هنا منذ أن كنت 
في السادســة من عمري. جددت عقدي ألنني أريد 
التواجد في هذا النادي. أود أن أتوجه بالشكر اخلاص 
للجماهيــر، أنا هنــا لكي أبقى ولدينا مســتقبل 

مشرق في انتظارنا«.          

جدة ـ وكاالت:
جنــح األهلي في حتقيق االنتصار األول له في دوري 
الدرجــة األولى ) يلو ( بعد فوزه على اخللود بهدف 
نظيف مســاء اليوم على ملعــب مدينة امللك 
عبداهلل بجدة، ضمن اجلولة الثالثة للمسابقة.. 
وأحــرز املهاجم اجلامايكي لويــس جرابان، هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقــة 48، عن طريق ركلة 

جزاء.
وهذا الفوز األول لألهلي على أرض ملعب اجلوهرة 
بعد قرابة 15 شهرا منذ آخر انتصار حققه على 
أرضية هذا امللعب.. وكان آخر فوز بامللعب في 14 
أيــار 2021، حني انتصر على القادســية 1ـ0 في 
اجلولة الـ 27 من النســخة قبل املاضية من دوري 
احملترفني.. وخاض بعد مباراة القادسية 6 مباريات 
على ذات امللعب، تعادل في 4 منها، وخسر مرتني، 
حتى أوقف تلك السلسلة السلبية بالفوز على 

اخللود.

األرجنتين تعلن قائمتها 
لمواجهتي هندوراس وجامايكا

عقد طويل األمد لجيمس 
مع تشيلسي

األهلي ينتصر في 
الجوهرة بعد 15 شهرا

ليفربول ونابولي في مواجهة سابقة

10:00 مساًء

10:00 مساًء
10:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

نابولي ـ ليفربول

إنتر ميالن ـ ميونيخ
برشلونة ـ بلزن

أتليتكو مدريد ـ بورتو

دوري أبطال أوروبا

مدريد ـ وكاالت:
كشــف تقرير صحفي إســباني، 
أمس، عن تفاصيل عقد البولندي 
مهاجم  ليفاندوفســكي،  روبرت 
للبارســا  املنتقــل  برشــلونة، 
هــذا الصيــف قادما مــن بايرن 
مع  برشــلونة  وتعاقد  ميونــخ.. 
ليفاندوفسكي، قبل نهاية عقده 
مع بايرن مبوســم واحــد، مقابل 
45 مليــون يورو بجانــب 5 ماليني 
كمتغيرات، بعقد مدته 4 مواسم.

"كادينــا  إلذاعــة  ووفقــا   
ســير" اإلســبانية، فــإن عقــد 
برشــلونة  مع  ليفاندوفســكي 
يحتوي على فقــرة تنص على أنه 
إذا لعب أقل من %55 من املباريات 
في موسمه الثالث، ميكن للبارسا 
يخص  فيما  أما  تعاقده..  فســخ 
راتب النجم البولندي، فسيحصل 
مليون   20 على  ليفاندوفســكي 
يورو في موسمه األول )10 ماليني 
صافيــة(، بينما ســيصل الراتب 
إلى 26 مليون في املوســم الثاني 
بإجمالي )13 مليون صافية(، وفي 
موســم 2024-2025، سيتقاضى 
32 مليــون يــورو بإجمالــي )16 

مليــون صافيــة(، وفي موســم 
ســيحصل  )األخير(،   2026-2025
مليون   26 على  ليفاندوفســكي 

يورو )13 مليون صافية(.
 وباإلضافــة إلى الراتــب الثابت، 
بعض  أيضا  ليفاندوفسكي  ميلك 
والتي  عليها،  املنصوص  املتغيرات 
تتراوح مــن إجمالي 600 ألف يورو 
للفوز بالدوري، إلــى مليوني يورو، 
في حالــة حتقيق الثالثية.. أما في 
حالــة احلصول علــى كأس امللك 

فقط، فلن يحصل على أي مكافأة 
إضافية. 

أن  لليفاندوفسكي،  ميكن  وأخيرا، 
يقرر االعتزال فــي أي وقت وإنهاء 
العالقة التعاقدية مع برشــلونة، 
أمــا إذا قــرر اللعــب مــرة أخرى 
والتراجــع عن االعتــزال قبل عام 
2026، فيجــب عليــه العودة إلى 
برشــلونة ألنه حصــل على عقد 
العام بشــرط  موقع حتــى ذلك 

جزائي قيمته 500 مليون يورو.

مسقط ـ وكاالت:
ملــف  الســيب،  نــادي  أغلــق 
املشــاركات الســلبية لألنديــة 
العمانيــة وإخفاقاتهــا املتكررة، 
على املســتوى اخلارجي منذ فترة 
طويلــة، بعدمــا صعــد لنهائي 
كأس االحتاد اآلسيوي عن منطقة 
العربي  على حساب  القارة،  غربي 

الكويتي.
ويعتبر تأهل الســيب هو العالمة 
األندية  مشــاركات  فــي  األبــرز 
العمانية خالل املواســم الفائتة، 
على املســتوى اخلارجــي وحتديدا 
وجتاوز   .. اآلســيوي  االحتــاد  كأس 
الســيب اجملموعة األولى متواجدا 
فــي الصــدارة برصيــد 6 نقاط، 
متفوقــا على الكويــت الكويتي 

وجبلة السوري واألنصار اللبناني.
وخرج ظفار من دور اجملموعات في 
النســخة احلالية من مجموعته 
التــي ضمــت العربــي الكويتي 
وشــباب اخلليــل الفلســطيني 
موســم  وفي  البحريني..  والرفاع 
مجموعته  الســويق  تذيل   2019
، واألمــر ذاته حدث للســويق في 
موســم 2018 وموســم 2017 ، 

إضافة خلــروج ظفار من الدور ذاته 
2018 وصحم في  فــي موســم 

موسم 2017 .
ناديي  خروج   2016 وشهد موسم 
دور اجملموعات  العروبة وفنجاء من 
بتواجدهما في املركز األخير، وفي 
موســم 2015 احتــل النهضــة 
املركــز الثالــث فــي مجموعته، 
وغادر الســويق وفنجاء منافسات 

املســابقة مــن دور اجملموعات في 
موسم 2014 . 

ويعد نــادي عمان صاحــب اإلجناز 
األبــرز لألنديــة العمانيــة فــي 
بلغ  حينما   ، اآلسيوية  املشاركات 
اآلســيوية  األندية  كأس  نهائــي 
ألبطــال الدوري عــام 1994 )دوري 
أبطال آسيا حاليا( وخسر أمام تاي 

بانك التايالندي بهدفني لهدف.

بنود مثيرة في عقد ليفاندوفسكي 
مع برشلونة

السيب يكسر سلسلة 
إخفاقات الفرق العمانية

ليفاندوفسكي

السيب العماني
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صكبان الربيعي

حكايات من التاريخ الذهبي
حتفل املســيرة الرياضية لعدد من ابطال العالم الذين 
يعدون من االساطير لشــهرتهم الواسعة في جميع 
انحاء العالــم باملواقف اإلنســانية اخليــرة من اجل 
دعم ومســاندة الناس الفقراء وانتشالهم من البؤس 

والوصول بهم إلى الرخاء.
هذه املواقف التي سجلها التاريخ الرياضي بحروف بارزة 
من ذهــب كان لها املردود االيجابي لدى احلكومات قبل 
الشــعوب ملا جاء عقبها من نفع عام ملصحة الشعب 
التي يعو اثرها باخلير الكبيــر على رياضة البالد.. هذه 
املسيرة التي ســنتطرق إليها اليوم تشل ثالثة ابطال 
يقف لهم التاريخ الرياضــي باالجالل واالحترام، برغم 
مرور أكثر من خمســن ســنة على افعالهم الرائعة 
والساطعة، أولهم هو املصارع العاملي اإليراني »تختي« 
الذي كان له موقف مشرف جتاه شعبه عندما تعرضت 
إيران فــي أحد األيــام للفيضان حيــث نهض ومعه 
االصدقاء اخليرين احملبن لشــعبهم وسار في »البازار« 
سوق طهران الكبير حيث يقف فقط امام املتاجر فما 
كان من اصحــاب كل متجر اال ويذهب مباشــرة إلى 
داخل متجره قاصــداً القاصة ليجلب كل املبلغ املالي 
ويضعه في الكيس املعد جلمع التبرعات اخلاصة بانقاذ 
الشــعب اإليراني من اضرار هذا الفيضان حيث اشارت 
اإلنباء بان املبلغ الذي جمعه املصارع تختي من التجار 

كان اكثر من املبلغ الذي رصدته احلكومة اإليرانية.
أما االسطورة الرياضي الثاني الذي نتحدث عنه اليوم 
فهو املصارع األوملبي الشهير مرفير الروسي بطل ثالث 
دورات أوملبية في الوزن الثقيل حيث أكمل دراسته في 
الدكتوراه العام وعندما واحلمد هلل اصبح ميسور احلال 
تبرع بانشاء مستشفى خاص للفقراء يتم معاجلتهم 
مجانا على حســابه وقد كان لهــذا الفعل اثرا كبيرا 
لدى عامة الناس في البالد وحتى في الول االشتراكية 
اجملاورة ملردوده االيجابي وســمعته احلسنة التي عادت 
علــى الرياضيــن وعلت شــانهم لدى املؤسســات 

احلكومية واملنظمات االجتماعية واالنسانية.
وبعد انب تطرقنا في احلديث عن أنســانية وشــهامة 
اثنن من مشــاهير الرياضة العاملية ال بد وان نتحدث 
اليوم عن موقف رائع يتذكره اهل الشــأن الكروي في 
العراق قبل سنوات وذلك بعد عودة العبنا احملترف عباس 
عبيد من مســيرة االحتراف وقتها في كوريا اجلنوبية، 
حيث دفعت النخــوة والهامة العراقية العبنا ومدربنا 
عباس عبيد لتخصيص مبلغ مــن قيمته االحترافية 
لشراء سيارة كبيرة ســعة 50 شخصا سلمها امانة 
إلى احد االصدقاء الســواق للعمــل فيها للعيش اوالً 
ومن ثم تخصيــص كل يوم خميس من كل أســبوع 
لنقــل عائالت املنطقة في مدينــة الصدر خاصة غير 
ميسوري احلال على حســابه اخلاص مجاناً المتام زيارة 
العتبات املقدسة في كربالء والنجف واحلمد هلل دعاء 
العائالت قادت العبنا ومدربنا عباس عبيد إلى الصحة 
التامة والعيش الرغيد ونيل ثقة السادة املسؤولن في 

احتاد الكرة املركزي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدُعو االحتــادُ املركزي لكرِة القدم ُمثــاًل وإدارياً من ناديي 
أمانة بغداد ودهوك حلضورِ املُؤمتر الفنّي اخلاّص مبباراتهما 
في البــالي أوف املؤهلة إلــى الدوري املُمتاز للموســم 
(٢٠٢٢/٢٠٢٣(، املقررة السبت املقبل، ويقام املُؤمتُر في مقّر 
االحتاد يوم غد اخلميس املوافق )٨/٩/٢٠٢٢( في الســاعِة 
الثانية عشرة ظهراً، مع جلِب جتهيزات الفريقن وُحراس 
املرمى. بارََك وزيُر الَشباب والرياضة رئيس االحتاد العراقّي 
لكــرِة القدم »عدنان درجال« فوزَ فريــق نادي دهوك على 
منافســِه فريِق نادي الناصرّية  في املُبــاراِة التي أقيمت 
أول أمس في َملعــِب املدينِة الدولّي في العاصمِة بغداد، 
وبلوغه املُباراَة الفاصلــة أمام فريِق أمانة بغداد واملُؤهلة 
إلــى الدوري املُمتاز للموســم 2022/ 2023.. وأثَنى رئيُس 
االحتاد على املُستوى الفنّي الطيِب الذي أظهره الفريقان، 
والروح األخوّية العالّية التي ســادت أجواَء املباراة، وهو ما 
أثمــرَ عن فوزِ فريق دهوك بفارِق ركالت اجلَزاِء الترجيحّية.. 
ُمبينــاً: إن الفريقــن خاضا مواجهًة ُميــزًة من الناحيِة 
الفنّية.. مشــيداً باجلهــِد التنظيمــًي العالي والنجاح 

اللوجستّي املُتحقق ملا خرجت به املُباراة.

غدا.. المؤتمر الفني لمباراة 
الحسم المؤهلة الى الممتاز 

بغداد ـ فالح الناصر:

عاد املدرب الدكتور حسن عالء 
من جمهورية ســلوفينيا بعد 
مشاركته في الدورة التطويرية 
الســلة  كرة  مبدربي  اخلاصــة 
 ،»top level« وبحوزته شــهادة
وباشــر مهمته مدربــا لنادي 
الدفاع اجلوي لكرة السلة ضمن 
سلسلة حتضيراته للمشاركة 
في منافســات املوسم اجلديد 
املقرر ان ينطلق أواخر الشــهر 

اجلاري.
واملدرب حســن عالء، دكتوراه 
وعلوم  البدنيــة  التربيــة  في 
الرياضة من روســيا، قاد فريق 
الدفاع اجلوي من الدرجة األولى 
إدارة  وســارعت  املمتاز  للدوري 
النــادي في جتديــد تعاقده، ملا 
بشــخص  اإلدارة  لديه  وجدت 
رئيســها الفريــق الركن معن 
من  الدرب  لدى  الســعدي  زيد 
إمكانــات وثقة فــي الوصول 
إلى حتقيــق الهدف املنشــود 
وهــو اســتعادة بريــق النادي 
بكرة الســلة وكيفية اعتالءه 
باللقب في  التتويــج  منصات 
اكثر من موســم قبــل العام 

.2003
يقــول الدكتور حســن عالء: 
الدورة  فــي  املشــاركة  كانت 
لتعزيــز  فرصــة  التطويريــة 
وكســب  العمل  فــي  جتربتي 
الفائــدة الفنيــة فــي تطوير 
احلديث  والتكنيــك  املهــارات 
وعدت  الســلة،  كــرة  بالعبي 
مدربا  عملــي  في  لالنخــراط 
للفريق الســلوي بنادي الدفاع 
واحلمد  أســهمت  الذي  اجلوي 
هلل في ترشيحه لدوري األضواء 
بعد غياب طويل، ويســاعدني 
جمعــة  حســنن  الدكتــور 
والدكتــور فاضل محمد مدربا 
والفريق يشرف  البدنية  للياقة 
عليه نائب رئيس الهيئة اإلدارية 
اللــواء عمــار محمــد، وهذه 
واإلدارية  التدريبيــة  التوليفة 
اذا  كبيرة،  لدرجة  منســجمة 
االكادميية  الدراســة  نعتمــد 
وان  الفنية في عملنا  واخلبرات 

شاء اهلل نحقق النجاح.

تشكيلة الفريق
جيدة  مجموعة  واســتقدمنا 
من الالعبــن بينهم محترفن 
تشــكيلتنا  أصبحت  وبالتالي 
للموســم اجلديد تتكون من » 

جمعة  واحمد  ضيــاء  محمد 
وحيدر حســن وحسن محمد 
رعدي  وفريــد  محمــد  وعلي 
عبد  ومــروان  حســن  وايهاب 
اخلالق وحسن فاضل واحملترفان 
جينــزي من كنــدا وميخائيل 

بيرشبيلي من جورجيا.

استعداد 
متواصل

تنا  يبا ر تد

ة  مستمر
عــة فــي  قا

املركــز 

طني  لو ا
يــة  عا لر

هبــة  ملو ا
ضيــة  يا لر ا

امــا  بانتظــام، 
الرســمية  املباريات 

للــدوري فســيخوضها 
الشــعب،   قاعة  فــي  فريقنا 
اول  في  النجاح  وهدفنا حتقيق 
موســم ضمن الدرجة املمتازة 
الدفاع  نادي  العودة لفريق  بعد 
اجلوي للعب فــي دوري األضواء 

ة  بكر
 ، لسلة ا

نتطلــع  و
ثقة  بكل 
الن نكون 
قمــا  ر
صعبــا 

املنافســات بفضل جدارة  في 
العبينا واالختيارات املهمة التي 
عززنا بها صفوف التشــكيلة، 
كما اننا نهدف على اســتعادة 
ألــق الفريــق بالوقــوف فوق 
اذا كانت  التتويــج،  منصــات 
اجلوي  الدفــاع  نــادي  لســلة 
صوالت فــي مرحلة ما 
قبــل العام 2003، 
شــكل  اذا 
يــق  لفر ا
ســما  ا
مهمــا 
علــى 

خارطة املنافســة بعــد فوزه 
بأكثر من لقب.

معسكر تدريبي
ويضيــف: من املقــرر ان نقيم 
معســكرا تدريبيــا في دهوك 
أو لبنــان لتعزيز درجة اجلاهزية 
بن  االنســجام  بلغة  واالرتقاء 
ان  نأمل  اننــا  كمــا  الالعبن، 
تكون املباريــات التجريبية في 
املعسكر التدريبي فرصة لزيادة 
ثقة الالعبن، نحن نثق بقدرات 
الالعبن في تســجيل حضور 
فني إيجابي في املوسم اجلديد، 
فاإلدارة قريبــة جدا من الفريق 
وتواكب تدريباته وتســعى إلى 

تأمن جميع متطلبات جناحه.

محطات تدريبية
الدكتــور،  للمــدرب  وســبق 
حســن عالء، ان عمــل مدربا 
للفئات العمرية بكرة الســلة 
في روســيا ومنتخب اجلامعة، 
الرياضية  املوهبــة  مركز  وفي 
فــي وزارة الشــباب والرياضة، 
وتسنم مهمة تدريب فريق نادي 
مدربا  محطاته  وأخر  اخلطوط، 
في  اجلورجي  للمدرب  مساعدا 

بطولة غربي آسيا للناشئن.

حسين عالء: هدفنا استعادة أمجاد الدفاع
 الجوي في المنافسة على لقب دوري السلة 

»top level« يعود من الدورة التطويرية في سلوفينيا وبحوزته شهادة

تقرير 

إعالم الشباب والرياضة

والرياضة  الشــباب  وزير   اســتقبل 
عدنان درجــال،أول أمــس، وفداً ميثل 
أكادميية برطلة، ضم مدير األكادميية 
وعــدداً من مســؤوليها ومدربيها. . 
وفي مســتهل اللقاء رحب الســيد 
الوزير بالوفد الزائر، وأكد على ضرورة 
إعادة بنــاء الشــباب وتأهيلهم من 
جديــد، وتوفير جميع املســتلزمات 
اآلفات  للمحافظــة عليهــم مــن 
الدخيلة على اجملتمــع العراقي، جاء 
ذلك خالل مناقشــته معهم لواقع 
الشــباب والرياضــة فــي الناحية، 
فضاًل عن التواصل مع مدير الشباب 

والرياضة في احملافظة.
ثم إستمع الســيد الوزير إلى شرح 
مفصــل عــن مجمل األوضــاع في 
والتحديات  والصعوبــات  الناحيــة، 
التــي يواجهها األهالي بصورة عامة 
والشــباب على األخص، وإطلع على 
أهّم ما تقدم به الوفد من متطلبات 
ومشكالت تواجههم خلدمة قطاعًي 
السيد  والرياضة.وأشــار  الشــباب 

الوزير إلى اســتعداد الــوزارة خلدمة 
الشباب في جميع اجملاالت واإلسهام 
في توفير املســتلزمات واالحتياجات 
الضرورية، وجميع الســبل الكفيلة 
الحتوائهم، ووضع برامج خاصة لهم 
تناسب تطلعاتهم.. بدوره قدم الوفد 
الزائر شــكره وتقديره الى الســيد 
الوزير لتعاونه وتقدميه التســهيالت 
لألكادميية من أجل إحتواء شــريحة 

الشباب من كال اجلنسن.
وفي ســياق اخر، أكد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنــان درجــال، خــالل 
أكادميية  إدارة  مجلــس  اســتقباله 
البطل األوملبي، أن مشروع األكادميية  
يُعُد مشــروعاً  وطنًيا ونواًة حقيقية 
للمنتخبــات فى مختلــف األلعاب، 
وفق ســتتراتيجية عمل مستقبلية 
متهيًدا إلعدادهــم وتأهيلهم خملتلف 
البطوالت فى مراحل املشروع املتمثلة 
مبرحلتى  املوهوبن  والناشئن، وصواًل 
ملرحلــة البطل وتقدميهــم لألندية 
الرياضيــة، واملنتخبــات الوطنيــة، 
مشــيرًا إلى أن الوزارة تولي  األلعاب 
الفرديــة اهتمامــاً كبيــراً، وتعمل 
بخطى ثابتــة وواضحة نحو صناعة 

املنافسة  قادرين على  أوملبين  أبطال 
فى دورات األلعــاب األوملبية ،  منوًها 
إلــى ان رؤية الوزارة تتمثل بتوســيع 
قاعــدة املمارســة الرياضية وجعل 

الرياضة أسلوب حياة فى اجملتمع.
وذكر وزير الشباب والرياضة أن الوزارة 
حتــرص على التعاون والتنســيق مع 
اللجنة األوملبيــة الوطنية العراقية، 

واالحتادات الرياضيــة لتهيئة األجواء 
الدعــم  كل  وتوفيــر  املناســبة، 
وحتفيزهــم  األبطــال،  للموهوبــن 
للتركيــز فــي تدريباتهــم  خــالل 

استعداداتهم للبطوالت.
الــوزارة  اللقاء مستشــار  وحضــر 
لشؤون الرياضة الدكتور حسن علي 
كرمي، ومدير عام شركة اإلستثمارات 
الرياضيــة في الوزارة علي شــمس 
الديــن، وأمن عام اللجنــة األوملبية 
الوطنية العراقية هيثم عبد احلميد، 

فضاًل عن مثل وزارة التربية.
من جانب اخــر، بارك وزير الشــباب 
النتائج  والرياضــة عدنــان درجــال 
املتميــزة ملنتخبات العــراق للفئات 
العمرية في بطولة غربي اســيا في 
االردن 2022 التي شــهدت مشاركة 
٣٢٠ العــب من احدى عشــرة دولة 
ابطالنا على ميداليات  وحصل فيها 
، وســالمة  اثبتــت تفوقهم  ملونة 
النهج الحتــاد اللعبة الذي نطمح ان 
يكون من بن افضل االحتادات املنجزة 
.. جديــر بالذكــر ان نتائــج العبي 
منتخباتنــا اســفرت عن فــوز عالء 
سلمان ذهبية ســالح سيف املبارزة 
دون ٢٠ سنة و يوسف قحطان ذهبية 
سالح الســيف العربي دون ١٥ سنة 
مع امليدالية الذهبية الفرقي دون ١٥ 
سنة ونال مسلم سعد فضية سالح 

الســيف العربي و امليدالية الفضية 
في ســباقات الفرقي دون ٢٠ ســنة 
احرزهما  برونزيتــن  مع ميداليتــن 
مصطفى كنعان ومصطفى محمد 

وكالهما سالح السيف العربي..
بــارك فــوز منتخبنا  وكان درجــال 
بلقب  االجســام   لبنــاء  الوطنــي 
الـ55  بطولــة اســيا  بنســتخها 
العاصمــة  اســتضافتها  التــي 
مبشاركة  بشــكيك  القيرغستانية 
واسعة من دول اســيا  ومتكن العبو 
منتخبنا الوطني من حصد االوسمة 
امللونــة في جميع الفئــات، ليحقق 
العــراق املركــز االول فرقيــاً. ُمَبارَك 
البطالنا واحتادهــم وجميع القائمن 
على اللعبة وهم يسعدون جماهيرنا 

الرياضية باجنازاتهم املبهرة
وفي جانــب اخــر، اســتقبل،  وزير 
الشــباب والرياضة عدنان درجال، في 
مكتبه مبقــر الــوزارة، النائب حارث 
الشباب  واقعّي  ويبحث معه  احلارثي 
الــوزارة الحتواء  والرياضــة وخطط 
الكفيلة  الســبل  وتقدمي  الشــباب 
عن  فضــاًل  بواقعهــم،  للنهــوض 

القطاع الرياضي.

درجال يبحث دعم أكاديمية برطلة ويلتقي إدارة البطل األولمبي 
يبارك النتائج المتميزة لمنتخب العراق بالمبارزة في بطولة غربي آسيا

ابطال املبارزة

نور الجبوري:
برعايــة وزير التربيــة علي حميد 
مخلف الدليمي احملترم وبإشــراف 
فخري نايف اجلميلــي املدير العام 
للمديرية العامة للتربية الرياضية 
اختتمــت  املدرســي  والنشــاط 
اخلميــس اعمال الورشــة الفنية 
في  املقامة  املدرســي  للمســرح 
محافظة الســليمانية للمدة من 
ومبشــاركة   ٢٠٢٢  /  ٨  /٣١  _  ٢٩
املديريات العامة للتربية في بغداد 
واحملافظــات كافــة وحتت شــعار  
»املسرح املدرســي يؤسس لتربية 
حديثة في بناء شخصية الطالب«.
. اختتمت اعمال الورشــة بكلمة 
اجلميلــي املدير العــام أعرب فيها 
عن شكره وتقديره جلميع القائمن 
واملساهمن في اجناح هذه الورشة 
توصيات  عــدة  منها  نتــج  والتي 
نوقشت باسهاب مع اخملتصن في 

املسرح املدرسي.

واثنــى اجلميلــي على دور قســم 
النشــاط الرياضي واملدرســي في 
محافظــة كركوك وعلى رأســها 
املدير  عبد علي حســن طعمــة 
الورشة  هذه  الستضافتهم  العام 
الشــهادات  وزعت  اخلتــام  وفــي 
وعلى  املشــاركن  على  التقديرية 

القائمن واملساهمن في اجناح هذه 
الورشة.. كما خص اجلميلي، حسن 
النشاط  الشــويلي مدير قســم 
املدرســي وفريق العمل املرافق له 
من القسم على جهودهم احلثيثة 
والهادفــة في بناء جيــل متعلم 

ومثقف الجل عراقنا احلبيب.

نعمت عباس*
نظم مركــز كواترو فــي عجمان 
بدولة االمارات العربية املتحدة دورة 
ملدربي كرة القدم وحاضر في الدورة 
الكابنت ناثر اخلطيب املدرب احملترف  
واملــدرب املطور في االحتاد االجنليزي 
واحلاصل على شهادة A  من االحتاد 
االجنليزي وقــدم جملة من الوصايا 
التي  احلديثة  التدريبيــة  واملناهج 
يعمل بها االحتاد االجنليزي ومن اهم 
هذه ذكر اخلطيب الالعب بعمر 10 
بعلم  يتابعه متخصص  ســنوات 
النفس يلتقي به قبل املباراة وبعد 
املبــاراة للوقوف علــى االيجابيات 
من  التي  احللول  ووضع  والسلبيات 
نفسيا  بناء  الالعبن  بناء  شــأنها 
ســليما اضافــة الى ذلــك وجود 

متخصص بالتغذية.
وشــرح احملاضر االنيق ناثر اخلطيب 
طرق التدريب وحددها بخمس طرق 
طريقــة األوامر وطريقة الســؤال 
واجلــواب وطريقة املراقبــة واعادة 
االكتشــاف  وطريقــة  التقييــم 
والتوجيه وطريقة احملاولة وشرحها 
بالتفصيــل وقــال املــدرب يختار 
الطريقــة املناســبة علــى ضوء 
اختالفــات الالعبن طريقة تصلح 
لهــذا واخــرى تصلح لــذاك كما 
ركز احملاضر االجنليــزي علي أهمية 
لالعمــار  التكتيكيــة   اجلوانــب 

الصغيرة وضرورة االهتمام.
بالتدريبــات التــي ترفــع التحدي 
متقدم  فريق  ذلك  مثال  واملنافسة 
بهــدف واحد على فريــق وحصل 
على ضربة جــزاء اذا اضاع  ضربة 
اجلزاء يلغى هدف الفوز واذا سجلت 
  3 النتيجة  اجلــزاء تصبــح  ضربة 
مقابل الشــي لتعويــد  الالعبن 
الصغار علــى ضغط املباريات كما 
تنــاول اخلطيــب مبــادئ الهجوم 
العوامل  وحــدد  الدفاع  ومبــادئ  
االساســية للحالتن.. وفي اخلتام 
وزعت الشــهادات بن املشــاركن 
وكرمت  اللجنــة املنظمة للدورة 
دروع  اخلطيب  ناثر  االجنليزي  احملاضر 
تذكارية كما كرم املدرب االميركي  

االصل  القيــوم عراقي  احمد عبد 
على  اخلطيــب  اجملتهــد  احملاضــر 
ماقدمــه من افــكار جميلة نالت 

رضا جميع املشاركن.

همسة وطن
 املدربــون  املغتربــون  يعطــرون 
بساتن أوروبا  وبســاتيننا بال ورود 
اخلطيــب وعوفــي وجعفــر وعبد 
الصاحب وفيــوري  واملونديالي  ابو 
حديد وكاظم شبيب خبير اكادميية 
سباير القطرية سابقا وهاشم ابو 
ياســر وغيرهم من كوادرنا احملترفة  

تتمنى خدمة عراقنا اجلريح.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقعت إدارة نادي الكرخ، أول أمس، 
عقود املالك التدريبي للفريق وعدد 
مــن الالعبن احملليــن واحملترفن.. 
في  للنادي  االعالمي  املكتب  وقال 
بيان صحفي إن »رئيس النادي عبد 
الكرمي حمادي قــام بتوقيع عقود 

الفريق بحضــور نائبه حيدر علي 
الزم وأمن الســر محمد ابراهيم 
واالمن املالي رشيد قيس رشيد«.

وأضــاف البيــان أن »رئيس النادي 
وقــع عقــود الالعبــن احملليــن 
وخمســة محترفن باشر منهم 
في التدريبات كـ)الســوري كامل 

حميشــة(«، موضحــا أن »أربعة 
محترفــن ســيلتحقون بالفريق 
،مــع غياب  املقبلة  األيــام  فــي 
احلارس حسن حســن أميد الذي 
جدد عقده في وقت ســابق وغاب 
التوقيــع اللتحاقه  عن جلســة 

مبعسكر منتخب الشباب«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلتقي فريق نادي النجف، ســباهان 
أصفهــان اإليراني في مبــاراة ودية 
تقام ضمن معسكر الفريق العراقي 
اســتعدادا  اخلارجــي،  التدريبــي 
في  النجف  وقال  اجلديد..  للموسم 
بيان عبر موقعه الرسمي،: »مت إكمال 
جميع ترتيبات املعســكر التدريبي 

اخلارجي لفريقنا، الذي ســيقام في 
مدينة أصفهان اإليرانية خالل املدة 
من 12 وحتــى 25 من أيلول اجلاري«. 
وأضاف: »هناك اجتماع عبر تطبيق 
زووم، جمع رئيــس نادينا مع نظيره 
اإليراني وحتدثا فيه عن استعداد إدارة 
سباهان الستقبال وفد نادينا وتوفير 
مستلزمات جناح املعسكر«.وأوضح: 

فريق  شكلت  اإليراني،  النادي  »إدارة 
عمل مكون من 7 أشخاص، ملرافقة 
وفد النادي طيلــة فترة تواجده في 
إيران«.وعلمنــا أن البطولة الدولية 
الرباعية، التي كان من املقرر أن تقام 
خالل الشــهر اجلاري فــي النجف، 
إدارية  مت تأجيل انطالقها ألســباب 

ومالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الديوانية الناشط بالدوري 
املمتــاز، تعاقده مــع املدافع الدولي 
املوسم  في  لتمثيله  سامال سعيد، 

التعاقد  ويعد   ..2023-2022 اجلديــد 
مع ســعيد مــن أبرز اســتقطابات 
الصيفية  االنتقاالت  خالل  الديوانية، 
عاما(،   35( لســعيد  وسبق  اجلارية.. 

أن لعــب ألنديــة »أربيــل والنجف 
والقــوة اجلويــة ونفط  والشــرطة 
الوسط«، كما ساهم في إحراز لقب 

الدوري مع أربيل والقوة اجلوية.

المديرية العامة للتربية الرياضية 
تختتم ورشة عن المسرح المدرسي 

العراقي الخطيب يحاضر في »دورة الهوية 
االنجليزية الحديثة وطرق التدريب«

ادارة الكرخ توقع عقود مالكها التدريبي

النجف يواجه سباهان أصفهان وديا

الديوانية يتعاقد مع سامال سعيد

من أجواء فعاليات املسرح املدرسي اخلطيب يتوسط عبد القيوم ونعمت عباس



يومية سياسية مستقلة Wed. 7 Sep. 2022 issue )4969( األربعاء 7 أيلول 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد - وداد ابراهيم:
يعد الــزورق الذي رســمه بدقة ومن 
زاوية غير مألوفة مجسدا فيه عناصر 
الضوء والظــل وما يوحي بحركة املاء 
قد حقق له ما يعزز مكانته في عالم 
الرســم وما يوحي بأن تلــك االنامل 
تنوعت  كبيــر  لفنان  هــي  الصغيرة 
الفنون بني يديه بني الرســم والنحت 
والكرافيــك بل تعدت حــدود مدينته 
الكــوت لتصل الى ابعــد نقطة في 

العالم.
الكاريكاتير  ورســام  النحــات  انــه   
واجلرافيك "بســام عبد احلميد رشيد 
اخلنــاق 1970 الكــوت" الــذي حتدث 

للصباح اجلديد عن جتربته قائال: 
شكلت مشــاركاتي في درس الرسم 
فــي مرحلــة  االبتدائيــة اولى جتارب 
الوعي لدي من دون ان افهم الســبب 
الذي يجعل مدرس الرســم يوعز لي 
النشاطات الفنية، واتذكر اني رسمت 
زورقا من زاوية غير مألوفة مجســدا 
فيها قواعد فنية تسبق عمري ما اثار 
اعجاب كل من حولي، وكثيرا ما كانت  
الكاريكاتير  رســومات  تســتهويني 
للفنان غازي ومؤيد نعمة وســواهما 
فأقلدها  األطفال  مجالت  رسامي  من 
بدقة، وكنت أرســم بعض الرســوم 
الهندسية خلرائط الدور فكلما دخلت 
الــى بيت مــا أنتبه الــى توزيع غرفه 
وممراته وحاملا أعود الى اوراقي أرســم 
بقلم الرصاص تخطيطا لذلك البيت 
وأيضــا كان عندي شــغف كبير في 

رسم اغلفة الكتب.
وتابــع: تخرجــت من معهــد الفنون 
الفنون  1991 قســم  ببغداد  اجلميلة 
التشــكيلية فرع التصميم وتتلمذت 
على يد اســاتذة أكفاء منهم الفنان 
وتخصصــت  العبدلــي"  "ابراهيــم 
بالتصميم ألني وجدت هذا التخصص 
ينسجم مع مواهبي الفنية اكثر من 

ســواه، واصبحت معلــم تربية فنية 
فــي معهدي الفنــون اجلميلة للبنني 
والبنات في واســط، وصار لي شغف 
20 اصدارا  كبير بالتصميم فصممت 
صحفيــا بــني مجلة وجريــدة وأكثر 
من )350( غــالف كتاب لدور النشــر 
في العراق وخارجــه وتصاميم جتارية 
وشــعارات رســمية كلها حتت اسم  
"كرافــك ديزاين "و طبعت العديد من 
عربية  بلدان  في  التصميمية  أعمالي 

واجنبية.
واضاف: في مجال الفنون التشكيلية 
رســماً أو نحتاً شاركت بأكثر من )25( 
معرضا جماعيا ابتداًء من سنة 1987 

بعمــل نحتي عن ثــورة احلجارة وكان 
آخرها لوحة في معرض "جتمع فناني 
 10 واقمت   "2020 باسطنبول  املهجر 
معارض شخصية منها معرض الصفر 
ويعد مــن جتارب "الفــن املفاهيمي" 
واالخير2021 واسميته "40 كهرمانة" 
من خالل تكرار متثال كهرمانة للراحل 
"محمد غني حكمت" وصغتها ب 40 
شكال اما املعارض االخرى فقد تنوعت 
بني الرســم والتخطيــط ومعرضني 

ألغلفة الكتب وللملصقات.
وأكمل: وفي اآلونة االخيرة شاركت في 

معارض في إيران وكوسوفو وايرلندا. 
ولدي مشــاركة في فن "االنيميشن" 

افالم احلركة في مســابقة في بلغاريا 
ولــم تعلن النتائج حتــى االن واملهم 
اختيار عملي من بني مئات املشاركات 
ومــن دول عدة فهو بحــد ذاته منجز، 
مكرس  ملهرجــان  مبلصق  وشــاركت 
هونك  فــي  املناخي  التغيــر  ملوضوع 
كونــك وآخر ســيقام فــي بريطانيا 
الصحية لصالح  للرعايــة  مخصص 
احدى الشركات هناك، وفي املكسيك 
شــاركت مبلصق عن املوروث احلضاري 
للعراق وسيقام في شهر تشرين االول  
من العــام احلالي علمــا اني حصلت 
على "80" بني تكرمي وشهادات تقديرية 

وجوائز خالل رحلتي حتى اليوم.

من "الزورق" الى "التغيير المناخي"
رحلة فنية مكللة بالنجاحات

 الفنان بسام الخناق ..

متابعة ـ الصباح الجديد:
اكدت الفنانة الشــابة هند نزار 
اجملتمعات  أن  تلفزيوني  في حوار 
العربية، ومنها العراقي، ينظرون 
للمرأة على أنها كائن ضعيف، ما 
يجب عليها عدم االستسالم لهذا 
الواقع أبداً، ويفرض عليها أن تأخذ 
حقهــا بنفســها، وال تنتظر من 
اآلخريــن أن يحصلوه لها، محذرًة 

النساء من التباكي على الظلم الذي 
يقــع عليهن، أو التهــرب منه باتخاذ 
قرار متســرع بالزواج، وتكمل: "هناك 
ويعتقدن  أســرهن،  في  ظلمن  نساء 
أن الزواج هو احلل، بحيث يكون الرجل 
ســنداً لها، ومينحها القوة، لكن في 
النهايــة ال يوجد رجــل ينصف امرأة 
ضعيفة تستقوي به"، مؤكدًة أنها ال 
تريد االعتماد على أي رجل في أمورها 

وحياتها التي تسعى للوصول إليها.
وتشير نزار إلى أنها عندما تبتعد عن 
عائلتها تشعر بضعف كبير، وتشعر 
دائماً بأنها بحاجة ملــن يقويها، لكن 
هذا الشــعور ال يعني حاجتها لزوج، 
أنها حتتاج ألهلهــا وصديقاتها،  وإمنا 
فتقول: "ال أريد أن يكون الزواج هدفي 
في احلياة، ألننــي إذا جعلته هدفاً لي، 

فإنني سأكون ضعيفة دون شك".

تريد املمثلة الشــابة أن تكون ادوارها 
التــي تقدمها صوتاً جلميع النســاء 
أنها  العراقيــات، مؤكــدة  وخاصــة 
ماضية فعالً في هذا األمر فقد كانت 
معظم ادوارها برسائل واضحة، تدافع 
من خاللها عن املرأة املظلومة وتعرض 
عندما  معها  كما حدث  مشــاكلها 

قدت أدوار "طيبة" و "ريف".
موضحــة مــن خــالل هــذا اللقاء 

تقدميها هذه  وبعــد  أنها  التلفزيوني 
األدوار تلقــت عديد الرســائل املؤملة، 
والتــي كان اكثرهــا حزناً من نســاء 
ايدي تنظيم  تعرضن لالغتصاب على 
داعــش اإلرهابي، وكيــف باتت نظرة 
اجملتمع لهن، وتعرضهن للظلم الكبير 
من دون اي ذنب، واصفــة هذا اجملتمع 
باجلاهل الــذي ال يســاند الفتاة في 

محنتها.

مستبعدة فكرة الزواج ..

هند نزار: الرجل لن ينصف امرأة ضعيفة

السليمانية ـ الصباح الجديد:
احتضنت القاعة الثقافية في مبنى أمن سوركة 

مبحافظِة السليمانية، معرضاً فنياً للنحت مبشاركة 
فنانني من العراق وإيران.

وقال الفنان التشكيلي املشرف على املعرض بختيار 
سعيد، في تصريح،تابعته الصباح اجلديد إن “املعرض 

افتتح مبشاركة 11 نحاتاً من مدينة السليمانية 
و13 نحاتاً من ايران”، مشيراً الى “تقدمي أعمال نحتية 

بقياسات مختلفة ومواد متنوعة”.
واوضح،أن “عدد األعمال املقدمة في املعرض بلغت 

74 عمالً نحتياً”، مؤكداً أن “املعرض يهدف الى خلق 
التواصل بني النحاتني وتبادل األفكار والرؤى وإثراء 

الساحة الثقافية للمدينة في ما يخص فن النحت”.

بغداد - الصباح الجديد:
وصف اخملرج السينمائي الفرنسي، بول أنطوني ميل زيارته 

لروسيا للمشاركة في مهرجان موسكو السينمائي 
الدولي بأنها هامة على الرغم من التوتر اجليوسياسي 

املتفاقم.
أما مشاركة فيلمه “جّنار بابل” في برنامج املهرجان فتؤكد 

أهمية العالقات الثقافية بني فرنسا وروسيا.
وقال:” قد تعرضنا لضغط كيال نزور روسيا. لكن زيارتنا 

احلالية ملوسكو تؤكد أهمية العالقات الثقافية بني 
البلدين”. وأشار اخملرج إلى أن الثقافة الروسية تنعكس في 

أفالمه وقال إن فيلمه “جنار بابل” سيعرض أيضا في احلي 
الالتيني بباريس حيث ميكن أن يشاهده الروس املقيمون في 

العاصمة الفرنسية.
يذكر أن فيلم “جنار بابل” يشارك في البرنامج الرئيسي 

ملهرجان موسكو السينمائي الدولي منوها بقضايا اإلميان 
واإلحلاد ويروي قصة قسيس كاثوليكي شاب من باريس 
يدعى، غاستون فروساردي، قرر أوال أن يصبح راهبا، ثم 

يعود إلى احلياة العلمانية. وقال اخملرج إن الفيلم هو قصة 
شخصية عن رجل ال يستطيع إيجاد مكان في قطار احلياة.

السليمانية تحتضن
معرضًا ضّم 74 عماًل نحتيًا

"نّجار بابل" في مهرجان 
موسكو السينمائي

رغم التوتر الجيوسياسي

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

ازديــاد ملحوظ في اعداد حــاالت الطالق 
في البالد بحســب االحصائيات الرسمية، 
والقصص مختلفة من حالة  واألســباب 
الى اخر، وما يثير دهشتنا ان هناك حاالت ال 
يوجد فيها سبب منطقي يتحمله العقل 
فبات أبغض احلالل سهل جداً عند البعض.
وبحســب آخر إحصائية رســمية جمللس 
القضاء األعلى، نهاية شــهر متوز املاضي، 
فقد بلغت معدالت الطالق في شتى املدن 
3550 حالة  4827 حالــة، منها  العراقية، 
تصديق لطــالق خارجــي، و1277 تفريقاً 
بحكم قضائــي، ما يعني أّن نحو 6 حاالت 
طالق حتدث كل ساعة، بواقع 160 حالة في 

اليوم.
وهناك من يحذر مــن ازدياد حاالت الطالق 
بســبب ارتفاع درجات احلــرارة وألنعرف ان 
كان هذا الشــيء مضحــك او مبكي فما 
ذنــب امرآة وثقت برجــل، وكان كل همها 
االســتقرار وبناء عائلــة لتتفاجأ بتقلب 
مزاجه بسبب حرارة اجلو مما أدى الى حدوث 
شــجار بينهما وكانت تعتقــد انه "زعل  
حبايب " لكنه تزمــت برأيه وأصر على ان 
ال تبقى معه دقيقة واحدة وان تغادر املنزل 

فوراً.
هذه حكاية من حكاية شــهرزاد العراقية 
التي عانت ما عانت بسبب االزمات على مر 
االزمان ليصل بها احلال يكون اســتقرارها 

بحسب تغير فصول السنة...
وبحسب دراسات علمية، فإن ارتفاع درجات 
احلرارة يزيد الشعور بالعصبية والتوتر، ألن 
ارتفاع حرارة اجلســم يرفع من ضغط الدم 
ويجعل اإلنســان عرضة إلى القلق وعدم 
االتزان النفسي، لذلك يؤثر فصل الصيف 
على توافــق العالقات العاطفية والزوجية 

بنحو عام.
واكــد باحــث نفســي في أحــد احملاكم 
ترتفع في  الطــالق  إن: نســبة  العراقية، 
فصل الصيف بنسبة %80، مقارنة بباقي 

الفصول األخرى.
وأوضــح الباحث، أن زيادة حــاالت الطالق 
مرتبطة باملناخ، حيث تزداد نســب الطالق 
في فصل الصيف أكثر من باقي الفصول، 
كون أن فصل الصيف تكثر فيه الطلبات 
واملصاريف االقتصادية، مما يجر الزوجني الى 

مشكالت تنتهي بحدوث الطالق.
وأضاف الباحث: ترتفع حاالت الطالق بنحو 
عام خالل فصــل الصيف في البالد، حيث 
تشــعل درجات احلــرارة امللتهبة اخلالفات 

الزوجيــة احلــادة املؤدية إلى 
االنفصال.

تقلبات الفصول

زينب الحسني

الصبــاح  ـ  متابعــة 
الجديد :

كاظم  النجــم  كشــف 
كواليس ظهور  الســاهر 
إحدى  في  معه  حفيدتيه 
العام  مطلــع  حفالتــه 
اجلــاري وغنائهمــا معه، 
حفيدتيه  إحدى  أن  مؤكداً 
معه  الظهور  منــه  طلبت 
حتــى تصبح مشــهورة مثله، 
وأبــدى كاظم حزنــه ألن أحفاده ال 
العربية  باللغة  التحــدث  يجيدون 
بسبب التحاقهم للدراسة مبدرسة 

عاملية.

وأضــاف خــالل اســتضافته في 
برنامــج "معكم" مــع اإلعالمية 
منى الشاذلي، إن حفيدته الصغرى 
آيــة البالغة من العمر 7 ســنوات 
قالــت له )يعنــي جدو مشــهور 
وبابا مشــهور وأختي الكبرى سنا 
معروفــة وأنــا ال هذا ليــس عدالً، 
فقررت فوراً إنها تطلع تغني معايا 

على املسرح بنفس اليوم(.
وقال كاظم الســاهر خالل احللقة: 
"أحفــادي مــا بيتكلمــوا عربي.. 
وهذا شــيء ال يدعــو للفخر.. لترد 
األطفال  الشــاذلي: "معظم  منى 
في املــدارس الدوليــة ال يتحدثون 

العربية".
وعلــق كاظم علــى مقطع فيديو 
لغنائه مع حفيدتيه من حفل أقيم 
في لوس أجنلــوس بتاريخ 12 مارس 
من العــام اجلاري، مؤكداً أنه انصاع 
لرغبة حفيدتــه الصغرى آية فوراً، 
ولم يتمكن من مناقشتها أو رفض 

الطلب.
واصطحــب كاظــم معــه فــي 
االســتوديو ابنه عمر، وسألته منى 
الشاذلي عن أبيه إن كان ديكتاتوراً 
فنفــى وقال إنه دبلوماســي، كما 
ابنه  أن "وســام"  كشــف كاظم 

صوته جميل.

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت ندوة تناولت هموم الصحافة 
االحتــاد  مــع  بالتعــاون  الورقيــة 
العــام لألدباء والكتــاب على قاعة 

“اجلواهري” في مبنى اإلحتاد ببغداد.
النــدوة عقدها مجلــس أرض بابل 
الثقافــي ، بحــث خاللهــا تأثيــر 
الصحافة الورقيــة وآليات إعادتها 
الى املشــهد اجلماهيــري ، فيما 
أدارت النــدوة رئيســة اجمللــس 

جيهان الطائي، وحتدث فيها كل من 
الصحفيني  نقابــة  عضوة مجلس 
ســناء النقاش، ورئيس حترير جريدة 
ورئيس  الشــيخ،  باسم  الدســتور 
املرصد العراقي للحريات الصحفية 
هادي جلو، ورئيس اإلحتاد علي الفواز 
ومعاون مدير عام شــركة البريد د. 

ياسر.
الطائي من جانبها أشــارت الى أن” 
اجلرائد الورقيــُة تقليد يدُل على أن 

إباَن عقودِ شــح  حاملَهــا متعلٌم 
املتعلمني؛ لذا ولكي ال تنتشُر األميُة 
ثانيًة، وتعجُز السوشــل  الورقيــُة 
ميديا عن ســِد الشــاغرِ، ال بَد من 
وآلياٍت لتسويِق  البحِث عن ســبٍل 
تطورَ  تواكــُب  بطــرٍق  الصحــِف 
اجملتمعاِت، وقدمت الطائي مجموعة 
من مقترحات مــن ضمنها “التوزيُع 
اجملاني في املطاراِت واملوالِت واملقاهَي 
الذي  والتجديد  العامَة،  والساحاِت 

وإختيارموضوعاٍت  القــراَء،  يجتذُب 
مشــوقٍة، جديرٍة باملنافسِة، والبدُء 
تنتشــُل  صحفيٍة،  ورقيٍة  بصناعٍة 
اجليــَل القادَم من األميــِة اإلمالئيِة 
وتفعيــُل  والثقافيــِة،  واللغويــِة 

املكتبتني املدرسيِة واملنزليِة”.
في األثناء أحاط الشيخ باملعضالت 
التــي حتبط همــة الصحفيني عن 
التواصل مــع القــراء، وتفاعل مع 
املستجدات، داعياً الى قبول التطور 

املعرفــي مــن دون حتفــظ، في ما 
التقاليد  النقاش قيمــة  شــرحت 
الورقية فــي املطالعــة، وتفاءل د. 
ياسر، بإمكانية توزيع الصحف عبر 
املكاتب البريدية، بطرق تكنولوجية 

حديثة.
يشار الى إن عدد احلاضرين بلغ ستني 
أديباً وإعالمياً وأكادميياً وفناناً، أضاؤوا 

طروحات الندوة مبداخالت قيمة.

"ترتيب الصحافة الورقية".. على طاولة االتحاد العام لألدباء والكتاب

الساهر: أحفادي ال يتحدثون اللغة العربية

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، 
إطالق جائزة اإلبداع العراقي في دورتها 

السابعة لسنة 2022.
وحــددت الــوزارة فــي بيــان تلقته 
حقول  اجلديد"سبعة  "الصباح 
للترشــيح إلى اجلائزة هي: 

الشعر، والرواية، والدراسات اللسانية، 
والترجمة،  الشعبي،  التراث  ودراسات 

واملسرح، واخلط والزخرفة”.
وأكدت على “إرســال الترشيحات إلى 
مقر وزارة الثقافة والســياحة واآلثار/ 
شــارع حيفا، مشــيرة إلى اغالق باب 

الترشيح يوم2022/10/1”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حــذر طبيب القلب األملانــي، هيربرت 
بروك، مــن أن مشــروبات الطاقة قد 
إنها  تشكل خطرا على القلب، حيث 
ثَمَّ  ومن  األدرينالــني،  مســتوى  ترفع 
ميكن أن تتســبب في خفقان القلب 

واضطرابات نظم القلب.

وأضاف بروك أن مشروبات الطاقة تزداد 
خطورتها في حال تناولها أثناء ممارسة 
األنشــطة، التي ترفــع بدورها معدل 
ضربات القلب، مثل الرياضة والرقص، 
مشــيرا إلى أنها قد تتســبب أيضا 
فــي ارتفاع ضغط الــدم واالضطراب 

الداخلي.

"الثقافة"تطلق
جائزة اإلبداع العراقي

طبيب يحذر:
مشروبات الطاقة تهدد قلبك
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