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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

كتب محرر الصفحة االولى
حــذر صالــح محمــد العراقي، 
املقرب من زعيــم التيار الصدري 
واملعــروف بوزيــر الصــدر امس 
السياســية  الكتــل  األربعــاء، 
وزعمائها من أن استمرار الفساد 
املالي واإلداري وإعادة استنســاخ 
نفس جتارب احلكم في احلكومات 
السابقة سيؤدي إلى نهاية البالد.
جــاء هــذا فــي وقت شــهدت 
العاصمة بغداد شــلال شبه تام 
بسبب اإلجراءات األمنية املشددة 
والقطوعات في الشوارع واجلسور 
الســيما املؤديــة إلــى املنطقة 

اخلضراء.
فيديوية  ومقاطع  صوراً  وأظهرت 
أن املوظفــن والطالب يســيرون 
ملســافات  األقدام  على  مشــياً 

طويلة.
وفيما جتمع عــدد من املتظاهرين 
بعد عجزهم  التحرير  في ساحة 
عن عبور جســر اجلمهورية الذي 
كان يشهد تواجداً مكثفاً للقوات 
األمنية والصبــات الكونكريتية، 
النواب جلســته  عقد مجلــس 
األولى بعد انقطــاع طويل، جراء 
اعتصــام انصار التيــار الصدري 
فيــه، واعتصام مضــاد جلماعة 
االطار التنســيقي، والذين انتهيا 
أودت  الطرفــن  بــن  مبصادمات 

بعشرات الضحايا.
وبعد انعقاد اجللسة التي تأجلت 
االختناق  بســبب  الوقت  لبعض 
املروري، صوت احلاضرون من النواب 
والذيــن بلغ عددهــم 235 نائبا، 
بتجديــد الثقــة لرئيس مجلس 
النواب محمد احللبوســن والذي 
التي رفضها  كان قدم استقالته 
نائبا،   13 النواب ما عــدا  غالبية 
النائب  اختيار  علــى  كما صوتوا 
نائب  ملنصب  املندالوي  محســن 

رئس مجلس النواب، خلفا حلاكم 
الزاملــي الذي كان اســتقال من 
منصبه اســوة بباقي النواب من 

الكتلة الصدرية.
وبالتزامن مع انعقاد اجللسة، نشر 
وزير الصدر صالح محمد العراقي 
تغريدة على موقــع تويتر، هاجم 
القوة والكتل السياســية  فيها 
التقليديــة التي اســتولت على 
الفترة  طيلة  السياسي  املشهد 
املاضيــة وذكرها بــأن » اجملرب ال 
يجرب » معتبرا اصرار تلك القوى 
والكتل علــى املضي في نهجها، 
اضرارا بالوطــن ينهى عنه الدين 
كما تنهي عنــه املرجعية، وقال: 
»انــي لكم مــن الناصحن.. الى 
بل  واحلــكام  والساســة  القادة 
وعــوام الناس مــن أتباعهم في 
أهم  الوطــن  احلبيــب،  عراقنــا 
وكراســیكم  مــن مناصبكــم 
وســالحكم  وســلطتكم 
ومشاريعكم وجتارتكم وأموالكم 

وأهليكم وقصوركم«.
وأضــاف »فــإن كانــت جتارتكم 
وأحب  أهم  اقترفتموهــا  وأموال 
عندكم من وطنكم وشــعبكم 
فتربصوا حتى يأتي اهلل بأمره وإن 
كنتم بعتم وطنكم من أجل ذلك 
فإننا لم ولن نســتغن عن الوطن 
ولن نشــارككم ولــن نهادنكم 
ولن نحاوركــم على إمتام صفقة 
الفســاد وإرجاع العراق الى املربع 
األول واملعادلة الفاشلة التي نهى 
بالوطن  أضــرت  ألنها  عنها  اهلل 
حن  املرجعيــة  عنهــا  ونهــت 
قالت: )اجملــرب ال يجرب( ال بنفس 
األشــخاص وال بنفس النظام وال 
بنفس الدستور وال بنفس اآلليات 
وال بنفس املليشــيات وال بنفس 
التبعية وال بنفس األســلوب، بل 
ونهى عنها الشعب الذي ما انفك 

يتظاهر ويعتصم ويحتج ويضرب 
عن الطعام وأنتــم ال تبالون وقد 
وأمنه  ولقمته  كرامتــه  ضاعت 
وحريته وانتهكت سيادته من هنا 

وهناك«.
وتابع العراقي »انتم األن أصحاب 
رؤوس أمــوال ضخمة وقد كنتم 
اعمال بسيطة  قبل اصحاب  من 
فكيف بكــم اآلن وأنتم أصحاب 
واملــزارع  والقصــور  املليــارات 
والتجارة.. كل ذلك على حســاب 
الشــعب املظلوم.. والــذي ما إن 
طالب بلقمته وحقوقه قمعتموه 
وقتلتموه وما شــهداء تشــرين 

وعاشوراء عنكم ببعيد«.
وأشــار إلــى أن »التاريــخ يعيد 
نفســه، فقد حكمت بنو أمية: 

يراد لبني  واليوم  )البعث وكبيره( 
العبــاس أن يتحكمــوا مبصيــر 
شــعب عريق.. فإنا هلل وإنا اليه 
راجعــون. أفــال تســتحون أفال 
شعبكم  أذيتم  فلقد  تتعظون؟، 
وعصيتــم مراجعكــم ودمــرمت 
القحط  الذي يعانــي  وطنكــم 
واجلفــاف ونقص األمــن واخلوف 
ونشــرمت الفســاد فجعلتمــوه 
ســمعة  وشــوهتم  ســجية 
املقاومة واحلشد واجلهاد بل الدين 
واملذاهب أجمــع فتتقاتلون وطرأ 
ثم تتوافقون على حساب أهلكم 

وشعبكم«.
واعتبــر العراقي ان هــذا »بعيد 
كل البعد عن السياســة وبعيد 
عــن ما أمــر به ســيد الوصين 

عليه السالم حينما قال: )وأشعر 
واحملبة  للرعيــة  الرحمة  قلبــك 
تكونن  وال  بهــم،  واللطف  لهم 
عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنم 
أكلهــم، فإنهم صنفــان إما أخ 
لك في الديــن وإما نظير لك في 
اخللق يفرط منهم الزلل، وتعرض 
لهم العلــل، ويؤتى على أيديهم 
فأعطهم  واخلطــأ  العمــد  في 
من عفوك وصفحــك مثل الذي 
حتب أن يعطيــك اهلل من عفوه 
ووالي  فوقهــم،  فإنك  وصفحه، 
األمــر عليك فوقــك، واهلل فوق 
أمرهم  استكفاك  وقد  والك.  من 
نفسك  تنصنب  وال  بهم.  وابتالك 
احلــرب اهلل فإنــه ال يــدي لــك 
بنقمته، وال غنــى بك عن عفوه 

ورحمته(.. أفال تبصرون؟«.
وختــم بالقول »فــواهلل إن عدمت 
العراق  نهاية  فإنهــا  كما كنتم 
بــل ونهايتكم أيضا.. فاتقوا اهلل 
إن كنتم قادرين علــى ذلك بعد 
ولفت حولكم  الدنيا  أغرتكم  أن 
لكم  وطابت  الشــيطان  حبائل 
زخارفــه وأالعيبــه.. والت حــن 

مندم«.
وبالعودة الى مجريات ما حدث في 
مجلس النــواب امس، عد عضو 
حتالــف الفتح علي الفتالوي، في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، أن 
»عودة اعمال مجلس النواب تبشر 
بخير، وهذا يــدل على أن حتالف 
إدارة الدولة يخطو بخطواته نحو 

تشكيل احلكومة«.

وأضاف الفتالوي، أن »إعادة الثقة 
باحللبوســي مهمة جــداً، ألنها 
يتعرض  كان  حــرج  من  خلصته 
له وهو أن وصوله للمنصب كان 
بأصوات نواب اســتقالوا، واليوم 
النواب اجلدد الــذي حلوا بدالً عن 
مرة  الثقة  منحــوه  الصدريــن 

أخرى«.
وأوضــح، ان »اإلطار التنســيقي 
محمــد  بترشــح  متمســك 
الســوداني واملعطيات تدل على 
أن ماض بتشــكيل احلكومة من 
مختلف  مــع  تفاهمات  خــالل 

الكتل السياسية«.
وشــدد الفتالوي، على أن »الكرة 
حالياً في ملعــب الكرد، وحتديداً 
حزبي االحتاد الوطني والدميقراطي 
االتفاق  عليهما  الكردســتانين، 
رئيس  ملنصب  واحد  مرشح  على 
اجلمهوريــة من اجــل التصويت 

عليه«.
دلت  اليوم  »جلســة  ان  وأوضح، 
علــى أن حتالــف إدارة الدولة له 
من النواب الذين بإمكانهم عقد 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  جلسة 
التي تستوجب حضور ما ال يقل 

عن 220 نائباً«.
وانتهى الفتــالوي، إلى ان »اإلطار 
التنســيقي ليس لديه مشكلة 
وباب  الصدري  التيــار  مع  باحلوار 
بشــان  معه  مفتوحــا  احلــوار 

تشكيل احلكومة املقبلة«.
وفي الســياق، أفــاد عضو احلزب 
علي  الكردســتاني  الدميقراطي 
الفيلي، بأن »الكرد ليســوا على 
عجالــة بشــان انتخــاب رئيس 
ما  ينتظــرون  بــل  اجلمهوريــة 
داخل  التفاهمات  إليه  ستتوصل 

البيت الشيعي«.
أن »عقد جلســة  الفيلي،  وتابع 
األمــس ال يعنــي أن املشــكلة 

قــد انتهت، بل اخلالف مســتمر 
السيما  احلكومة  تشكيل  بشأن 
والتيار  التنســيقي  االطــار  بن 

الصدري«.
ودعا، »القوى الشيعية املنضوية 
إلى  التنســيقي  االطــار  إلــى 
التفاهم مع زعيم التيار الصدري 

مقتدى وعدم استفزازه«.
»القوى  أن  إلــى  الفيلي،  ومضى 
الكرديــة متفقــة علــى تقدمي 
مرشــح واحــد ملنصــب رئيس 
اجلمهوريــة لكنهــا تنتظــر أن 
يتوصــل البيــت الشــيعي إلى 

تفاهمات واتفاقات«.
جتدر اإلشارة الى انه سبق انعقاد 
اجللســة، توافد متظاهرين امس 
األربعــاء، نحو بوابــات املنطقة 
الصدر  أنصار  وشــوهد  اخلضراء 
وهــم يلوحــون باألعــالم بينما 
حولهم،  األمــن  قــوات  تتجمع 
إضافة الى انتشــار أمني كثيف 
في كافــة أنحاء العاصمة بغداد 
مــع إغالق الطــرق املؤديــة إلى 

املنطقة اخلضراء.
وفــي الســياق، ومــع اقتــراب 
حلول شــهر تشــرين االول، دعا 
بيان  في  التشرينيون  املتظاهرون 
لهم إلــى التجمع في ســاحة 
التحرير في السبت املقبل إلحياء 

الذكرى الرابعة للحراك.
وحــذر البيان من عدم االجنرار إلى 
املنطقة اخلضراء،  اقتحام  دعوات 
وأكــد علــى ضــرورة االلتــزام 

بالسلمية.
من جهته، طالب أحمد الوشاح، 
تشــرين،  حــراك  قياديي  أحــد 
املتظاهريــن بااللتزام بســلمية 
التظاهــرات التــي متثــل هوية 
احلَراك، وعــدم االجنرار إلى دعوات 
اقتحام املنطقة اخلضراء حتت أي 

ظرف.

أخيرا..عقد البرلمان جلسته تحت إجراءات امنية شلت كل العاصمة

* التشرينيون يدعون الى تظاهرات السبت المقبل وعدم االنجرار القتحام المنطقة الخضراء

تجديد الثقة بالحلبوسي ووزير الصدر يحذر السياسيين:
 إن عدتم كما كنتم فـإنها نهاية العراق ونهايتكم

السليمانية - عباس اركوازي 
أدانت وزارة اخلارجيــة امس األربعاء، 
والصاروخّي  املدفعّي  اإلســتهداف 
مــن قبل اجلانــب اإليرانــي ملناطق 
فــي كردســتان، وفيمــا طالبــت 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بوقف 
احلرس  تبنى  اإليرانيــة،  االنتهاكات 
الثــوري اإليراني عمليــة القصف، 
معتبــرا انهــا لتفكيك أنشــطة 
باإلرهابية  وصفهــا  التي  اجلماعات 
املناهضــة إليــران، في إشــارة الى 
األحزاب الكرديــة املعارضة للنظام 

اإليراني.
وذكرت الوزارة، فــي بيان أنها »تُديُن 
وبأشدِّ العبارات اإلستهداف املدفعّي 
والصاروخّي من قبل اجلانب اإليراني، 
متزامناً مع إستعمال عشرين طائرة 
رة، طالَت  مســيَّرة حتمُل مواد متفجِّ
أربــع مناطق في إقليم كردســتان 
العراق، وأوقعت أعــداداً من القتلى 

واجلرحى، فــي تطّورٍ خطر يهددُ أمن 
العراق وسيادته، ويضاِعف آثار اخلوف 

والُرعب على اآلمنَن من املدنين«.
وأضافــت الوزارة أن »هــذه األعمال 
ُد  اإلســتفزازيَّة، أُحادية اجلانب، تَُعقِّ
املشهد األمنّي وتُلقي بظاللها على 
املنطقة ولن تســاهم إاّل باملزيد من 

التوتر«.
وأكــدت، أنهــا »تتابــُع مــن كثب 
دُ  وجُتَدِّ املتتابــع،  القصف  تطــّورات 
رفــض حكومة العــراق ألي منطٍق 
التحديــات  ملواجهــة  عســكريٍّ 
األمنيَّة« ، مشيرة في بيانها الى أنها 
»سترتكن لكلِّ ما يكفل عدم تكرار 
ذلك وبأعلى املواقف الدبلوماسيَّة«. 
وأفــادت الوزارة بانها ستســتدعي 
السفير اإليراني في بغداد لتسلميه 
مذكــرة احتجاج شــديدة اللهجة 
جراء القصف املستمر على مناطق 

في إقليم كردستان.

وقال املتحدث بأســم الوزارة احمد 
الصحــاف في بيــان انه »ســيتم 
إستدعاء السفير اإليراني في بغداد 
بشــكل عاجل لتســلميه مذكرة 
احتجــاج شــديدة اللهجــة جّراء 
عمليــات القصف املســتمرة على 

مناطق في إقليم كردستان«.
وفي الســياق، أدانت حكومة إقليم 
القصف  األربعاء،  امس  كردســتان 
اإليراني ملواقع داخــل اإلقليم، فيما 

طالبت بإنهاء االعتداءات املتكررة.
وقالــت احلكومة في بيــان: »ندين 
كردستان  إقليم  خرق سيادة  بشدة 
وشن قصف بالصواريخ على مقرات 
للمعارضــة مــن قبــل اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية«. 
هذه  »تكــرار  أن  البيــان،  وأضــاف 
الهجمات على أرضنا يكون املواطن 
ضحية لها«، مطالبة بـ«إنهاء هذه 

االعتداءات«. 

دبلوماسية الصواريخ
كمــا دعت بعثــة األمم املتحدة لدى 
العراق »يونامــي« امس األربعاء، إلى 
وقف الهجمات اإليرانية على إقليم 

كردستان العراق، فوراً.
وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، 

إن »حكومة إقليم كردستان ترفض 
فكــرة أنه ميكــن معاملتهــا على 
أنها الفنــاء اخللفي للمنطقة حيث 
ينتهك اجليران بشــكل روتيني، ودون 

عقاب، سيادتها«.
»الدبلوماســية  أن  وأضافــت، 

الصاروخيــة عمل طائش له عواقب 
ضرورة  علــى  مشــددة  وخيمــة«، 

»إيقاف هذه الهجمات على الفور«.
وكانــت طائرات مســيرة وصواريخ 
املدى قد اســتهدفت صباح  بعيدة 
أحزاب  أغلب  مقــرات  االربعاء  امس 
كردستان  إقليم  في  إيران  كردستان 
احلــزب  باســم  املتحــدث  وقــال 
الدميقراطــي الكردســتاني االيراني 
خالــد عزيــزي، أن احلــرس الثــوري 
أنواع  مختلــف  اســتخدم  اإليراني 
القصف  عمليــات  في  الصواريــخ 
التــي طالت مقــار ومواقع االحزاب 
الكرديــة االيرانية فــي قضاء كوية 
وبردي في اربيل ومنطقة زركويز في 

السليمانية.

احلرس الثوري يتبنى العملية
بدوره أعلن وزير الصحة في حكومة 
إقليم كردســتان سامان برزجني عن 

سقوط 10 قتلى و50 جريحا ضحايا 
للقصــف اإليراني الذي اســتهدف 
الكردســتانية  األحــزاب  مقــرات 

املعارضة اليران في أراضي إالقليم.
التابعة  احلمــزة  قاعــدة  وأعلنــت 
الثوري  للحــرس  البريــة  للقــوات 
اإليراني، التي تتخذ من أورمية مقراً 
أنها اســتخدمت صواريخ من  لها، 
360« وطائرات مســّيرة  طراز »فتح 
مفخخــة لضــرب مقــرات أحزاب 

كردستان إيران في إقليم كردستان.
واتهم احلرس الثوري اإليراني األحزاب 
املعارضة  اإليرانيــة  الكردســتانية 
بالسعي لـ«إثارة الفتنة«، ولهذا نفذ 
احلرس الثــوري اإليراني هذه العملية 
العســكرية التي ال تزال مســتمرة 

ضد هذه األحزاب.
واضــاف، أن ســتة صواريخ وجهت 
الدميقراطي  احلــزب  مقــرات  إلــى 
الكردستاني – إيران في قضاء كوية.

الثوري االيراني في بيان،  وقال احلرس 
ان الهجمــات التي قــام بها جاءت 
عقب جتاهل حكومة االقليم حتذيرات 
وجههــا احلــرس الثــوري لتفكيك 
وصفها  التــي  اجلماعات  أنشــطة 
باإلرهابية املناهضة إليران واحملسوبة 
على االستكبار العاملي في املنطقة. 
واكد احلرس الثوري استمرار عملياته 
داخــل اراضي االقليم، مشــيراً الى 
انها بداية ملرحلة جديدة من عملية 
مواقع  ضــد  االســالمية  القــوات 
ومقرات وثكنــات اجلماعات املذكورة 
في عمــق املنطقة الشــمالية من 
الصواريــخ  باســتخدام  العــراق، 
والطائرات املســيرة التابعة للقوات 
ونيران كثيفة  الثوري  البرية للحرس 
ومشــتركة للصواريــخ النقطوية 
والطائــرات بدون طيــار الهجومية 
واملدمــرة ، ومت توجيــه ضربات قاتلة 

لها.

عشرات القتلى والجرحى جراء قصف بمسيرات وصواريخ ايرانية استهدفت اإلقليم
وزارة الخارجية تعتزم تصعيد الموقف وتصفه باالستفزازي

* الحرس الثوري يتبنى القصف ويعده بداية جديدة لعمليات عسكرية ستستمر

تقريـر

من فرنسا إلى إيران.. تاريخ من »االحتجاج 
بالمقص «

تزايد التوقعات بخفض اإلنتاج
ينعش سوق النفط واالسعار تعاود الصعود 46 »البيئة « تضع خطة جديدة للتخلص

2من األلغام ومخلفات الحروب بحلول عام 2028

بغداد ـ الصباح الجديد :
نسب موقع »ميديا الين« إلى مصدر 
أن أكثر  مطلع في مصــرف لبنــان 
من 18 مليار دوالر تخص سياســين 
العراقيــة،  واحلكومــة  عراقيــن، 
وحكومــة إقليم كردســتان العراق، 
»تبخرت« بسبب األزمة املصرفية في 

لبنان.
وقــال املصدر الذي طلــب عدم ذكر 
اســمه: »هذا ما ميكن حصره. )هذه 
بأســماء  رســميا  مودعة  املبالــغ( 
شــخصيات أو شــركات أو جهــات 
حكوميــة عراقيــة. هنــاك العديد 

من الشــخصيات التي مت تســجيل 
أرصدتها بأسماء أخرى ومع جنسيات 

أخرى«.
وأوضــح أن »األرقام أعلــى من ذلك 
بكثير. هناك سياســيون يخشــون 
العقوبــات، لــذا فتحوا حســابات 
مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية 
لهــا نفس التوجهات السياســية،، 
وهم غالباً من أتباع حزب اهلل وحركة 
أمل، موالن إليران، أو حتى شخصيات 

سنية. »
ان العراقين لم  وقال املصدر ايضــاً 
يطلبوا حتى االن ســحب أموالهم، 

ولكن حتــى لو فعلوا فلــن يتمكن 
مصــرف لبنــان املركزي مــن تلبية  
طلبهــم النــه ال ميلــك الســيولة 
الكافية. و »حتى  توافر الســيولة ، 
تظل هــذه األموال مجــرد أرقام في 

البنوك«.
وشــرح املصدر أن أكثر من 1.3 مليار 
العراقية وأكثر  دوالر تخص احلكومة 
من 650 مليــون دوالر حلكومة إقليم 
الباقية فهي  املبالغ  أما  كردســتان. 
تخص شــخصيات سياسية ورجال 
أعمال وغيرهم ممن يحملون اجلنسية 
العراقيــة، وقــد مت إيــداع أموالهم 

بأســمائهم  اللبنانية  البنــوك  في 
الذيــن يحملون  أما  وجنســياتهم. 
جنســيات أخــرى، مثل جنســيات 
أوروبية وإيرانية وآســيوية وأميركية، 

فال ميكن احصاؤهم«.
»جيروزاليــم  صحيفــة  وتقــول 
أن  التقرير  نقلــت  التــي  بوســت« 
العراق  فــي  السياســي  الفســاد 
إلى اخلارج.  ساهم في هروب األموال 
الذيــن  العراقيــون  والسياســيون 
حصلوا علــى األموال بشــكل غير 
قانوني قامــوا بإيداعها بانتظام في 

البنوك األجنبية.

تقرير: 18 مليار دوالر من ودائع شخصيات سياسية عراقية تبّخرت في لبنان

الصباح الجديد - متابعة:
األربعاء،  امــس  11 متظاهرا  أصيب 
جــراء إطــالق قنابل الغاز املســيل 
املتظاهرين،  صفــوف  على  للدموع 
القــوات األمنية من  فيما متكنــت 
األول  اخلط  على  السيطرة  استعادة 
من دفاعاتها على جســر اجلمهورية 
والــذي كانت انســحبت منه جراء 

زخم املتظاهرين.
وقال مصــدر امني ان » 11 متظاهراً 

أصيبــوا خــالل احتجاجــات اليوم، 
ومقتربات  التحريــر  ضمن ســاحة 
جسر اجلمهورية وسط بغداد؛ وذلك 
عقب إطالق القــوات األمنية قنابل 

الغاز املسيل للدموع« .
املصدر قال أيضا إن »القوات األمنية 
متكنت من السيطرة على اخلط األول 
جلسر اجلمهورية بعد استعمال الغاز 

املسيل للدموع والرصاص احلي«.
يــوم امس  وفي وقــت ســابق من 

كان أفــاد مصدر أمني، بانســحاب 
القوات االمنية من اخلط االول جلسر 
اجلمهوريــة بعد متكــن املتظاهرين 
»الشــفل« من اسقاط  بواســطة 

الصبات وفتح الطريق.
 وفي السياق، سقطت ثالث قذائف 
هاون في محيــط املنطقة اخلضراء، 
بعد ثــالث قذائف ســبقتها بنحو 

ساعتن في املكان نفسه.
هذه  بســقوط  امني  مصدر  وأفاد 

القذائف، مشــيرا الى ان السفارة 
األمريكية قامــت بإطالق صافرات 

اإلنذار جراء القصف.
وهذا القصف هو الثاني من نوعه، 
إذ أعلنــت خليــة اإلعــالم األمني 
في وقت ســابق، تعــرض املنطقة 
إلى قصف  اخلضراء وســط بغداد 
إصابة  بثالث قذائف أســفرت عن 
القوات األمنية،  سبعة عناصر من 

بينهم ضابط.

إصابة 11 متظاهرا اثر استعمال الغاز المسيل للدموع 
وست قذائف تستهدف المنطقة الخضراء



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

كشــفت دائرة شــؤون األلغام في 
وزارة البيئــة عن وضع خطة جديدة 
للتخلــص من األلغــام واملقذوفات 
احلربية غير املنفلقــة، التي تُغطي 
مئــات الكيلومتــرات مــن البالد، 
وتــؤدي إلى وقوع ضحايــا وإصابات 
من املدنيني، مؤكدة أّن اخلطة حتتاج 
إلى 4 ســنوات لتنفيذها، فضالً عن 

تخصيصات مالية.
وقال مدير عام دائرة شــؤون األلغام 
ظافر محمــود خلف في تصريحات 
صحفية : إن “الوزارة عقدت اجتماعاً 
مغلقاً أســفر عن اتخــاذ عدد من 
اإلجــراءات والنشــاطات املتبعــة 
إزالــة األلغــام وتفكيكها هو  في 
املسيرة  الدرون  طائرات  اســتخدام 
وأجهزة السونار”، مبيناً أنه “وبسبب 
اللجنة  جائحة كورونا تعطل عمل 

اخلاصة بشأن األلغام”.
وأكد املدير العــام أن “عملية إزالة 
األلغــام تتم مــن خــالل مالكات 
أغلبهــا عراقية ،وهنــاك تعاون مع 
اجلهــات األجنبية أيضــاً”، موضحاً 
أنه “مت رصد حقل كبير في منطقة 
احلمدانيــة باملوصــل ،والعمل جار 
األلغام  إلزالــة  متصاعدة  بوتيــرة 

منه”.
املتحــدة  األمم  منظمــة  وكانــت 
للطفولــة )يونيســف( حذرت في 
وقت ســابق، من مخاطــر األلغام 
واخمللفــات احلربية على األطفال في 
ضحايا  ارتفــاع  مســجلة  العراق، 
من األطفــال نتيجة لتلك اخمللفات، 
إلزالتها،  بذل جهــود  إلــى  وداعية 

وتوسيع التوعية مبخاطرها.
لدائرة شــؤون  العام  للمدير  ووفقاً 
األلغــام فإن “عمليــة إزالة األلغام 
تتركــز حالياً فــي املناطــق احملررة 
وبعض  العــراق(  وغربي  )شــمالي 
اجلنوبية، فضــاًل عن وجود  املناطق 
في  الوطني  للجهــد  رفــع  أعمال 

املناطق النفطية جنوبي البالد”.
وأوضح املدير العام في أن “عمليات 
اإلزالة مستمرة، وقد مت تطهير 383 

كيلومتراً مربعاً من املساحة امللوثة 
باأللغام”. ، مؤكــدا أن “عملية إزالة 
األنبار  األلغام فــي محافظة  تلوث 
جتــاوزت %60 للمناطق املســجلة، 
التي بلغــت في وقت ســابق 600 
كيلومتــر مربــع، وفــي البصــرة 
حتققت نســب عالية جداً”، مشيراً 
إلى أنه “في غضــون األيام القليلة 
املقبلة ســتتم إعادة مسح بعض 
مبالكات  الســكنية  غيــر  املناطق 
عراقية وبدعم من بعض املنظمات 

الدولية”. 
وعد املدير العــام أن “الدعم الدولي 
في إزالة التلوث ال يصل إلى مستوى 

الطموح، نتيجة امتداد املســاحات 
امللوثة”، مضيفاً أنهم قّدموا اقتراحاً 
على  األلغام  إلزالة  جديدة  لـ”خطة 
طول مســاحة تبلغ 677 كيلومتراً، 
تشــمل مناطق متعددة خالل أقل 
من 4 ســنوات، وبكلفة 500 مليار 
دينار عراقي، )نحو 320 مليون دوالر( 
ستصبح  عليها  املوافقة  حال  وفي 
نقطة جوهرية في إزالة التلّوث من 

األراضي العراقية”.
باالتفاقية  العــراق  ممثــل  وأعلــن 
الدوليــة إلزالة األلغــام أحمد عبد 
الــرزاق، فــي وقت ســابق، تطهير 
%53 من مساحات التلوث  أكثر من 

باأللغام واخمللفــات احلربية منذ عام 
2004 وحتى مطلع فبراير/ شــباط 
املاضي، مشــيراً إلى أن مســاحات 
احلربية  واخمللفــات  باأللغام  التلوث 
والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج 
إزالة األلغام عــام 2004 وحتى اآلن 

بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً.
مــن جهتــه، أكــد مســؤول في 
وزارة الدفــاع أّن اخلطــة حتتاج إلى 
تخصيصات ماليــة ليتم تنفيذها، 
والقذائف  األلغــام  “ملف  أن  مبيناً 
تهديداً  يشــكل  بات  املنفلقة  غير 
ألرواح املواطنــني، وقد مت تســجيل 
طاولت  التــي  احلــوادث  عشــرات 

مدنيــني، خاصة من ســكان القرى 
واألرياف، ما دفــع باجتاه وضع خطة 
للتخلص منها”، مبيناً أن “اخلطة ال 
شك في أنها حتتاج إلى عدة سنوات 
الشاســعة  املســاحات  بســبب 
لأللغــام، لكــن األهم هــو توفير 
وزارة  وكانت  املالية”.  التخصيصات 
البيئة أعلنت في وقت ســابق وضع 
خطة وطنية واسعة للتخلص من 
مشكلة األلغام واألجسام املتفجرة 
غير املنفلقــة التي خلفتها احلروب 
واألزمــات األمنية التي ضربت البالد 
منذ مطلع ثمانينيات القرن املاضي، 
مؤكــدة أن اخلطــة تهــدف إلنهاء 

األزمة بحلول عام 2028.
ويصّنــف العراق من الــدول األكثر 
األلغــام  انتشــار  نتيجــة  تلوثــاً 
والعبوات الناســفة، وتعّد مساحة 
العراقية  احلدود  من  كيلومتر   1200
والقنابل،  باأللغــام  ملوثة  اإليرانية 
فضالً عن وجــود 90 منطقة ملوثة 
البالد بسبب  إشــعاعياً في جنوب 
اليورانيوم املنّضب الذي استخدمته 
قوات التحالــف الدولي إبان حربها 
ضــد العراق عــام 2003، إلى جانب 
“داعــش” في  تنظيــم  مخلفــات 
التــي ســيطر عليها  احملافظــات 

منتصف عام 2014.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تـــرأس وكيل وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية الدكتور عالء السكيني 
اجتماعاً موســعاً مــع املدير العام 
والدراســات  التخطيــط  لدائــرة 
حســني علي ومعــاون املدير العام 
لدائرة التقاعد والضمان االجتماعي 
للعمــال ضميــاء ســلمان وعدد 
من مديري األقســام والشعب في 
مشروع  مسودة  ملناقشة  الدائرتني 

خطة الوزارة لسنة 2023. 

وناقش وكيل الوزارة خالل االجتماع 
خطــة دائــرة التقاعــد والضمان 
إذ   ،2023 للعام  للعمال  االجتماعي 
قدم املدير العــام لدائرة التخطيط 
والدراســات شــرحاً توضيحياً عن 
وطبيعة  وهيكليتها  الدائرة  قوانني 
املهام املوكلة باقسامها في بغداد 
واحملافظــات والهيــكل التنظيمي 
التي من  واملهام  االنشــطة  جلميع 
املقرر أن تنجزها الدائرة للمضمونني. 
كما متت خــالل االجتماع دراســة 

حســب  العاملني  توزيــع  خطــة 
واالختصاصات  الوظيفية  الدرجات 
واجلنــس، فضال عن االطــالع على 
جــدول مقارنة بني خطــة الدائرة 
املقبل  للعام  2022 وخطتها  للعام 
للخروج باحصائية دقيقة النشطة 
االجتماعي  والضمان  التقاعد  دائرة 
للعمــال ومهامهــا تســهم في 
االرتقاء مبســتوى اخلدمات املقدمة 
وضمــان  املضمونــني  للعمــال 

حقوقهم. 

رئيس  اخــر شــاركت  من جانــب 
هيئــة احلمايــة االجتماعيــة في 
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتورة ســناء املوسوي في مؤمتر 
الوطنيــة  اإلســتراتيجية  إعــداد 
للمرأة العراقية للســنوات )-2023

دائــرة متكني  اقامته  الــذي   )2030
العامة جمللس  لألمانة  التابعة  املرأة 
اعضاء  مــن  عدد  بحضور  الــوزراء 
العامني  واملديرين  النــواب  مجلس 
في وزارات الدولة.  وناقشــت رئيس 

الهيئة خــالل املؤمتر موضوع متكني 
اجلانبني  من  ودعم مشاركتها  املرأة 
مشــيرة  والتنفيــذي،  القانونــي 
الى التحديــات التي تواجــه املرأة 
وتعيقها مــن الوصول الى املناصب 
الدولية، مؤكدة  العليا كالتحديات 
علــى ضــرورة تعزيز نشــر ثقافة 
اجتماعيــة لنظام سياســي اكثر 
تطوراَ يستوعب جميع فئات اجملتمع 
وكذلك تطويــر النظام التربوي من 
خالل االهتمام بالصــروح العلمية 

ملعايير  وفقاَ  األكادميية  واملؤسسات 
التي  التطــورات  تواكب  متحضرة 

يشهدها العالم. 
املرأة  الى متكــني  املوســوي  ودعت 
العراقيــة فــي الوصول الــى ادارة 
املناصــب القيادية فــي الدولة من 
خالل تشــريع قوانني جديدة تفتح 
اجملال امام العنصر النسوي لالرتقاء 
مبســتوياتها وهــذا يعــد تكرميــا 
لتضحياتهــا وماتبذله من مجهود 
ملشاركة الرجل في صناعة اجملتمع. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
احدى تشكيالت وزارة التجارة مع فريق 
تطوير اخملتبرات املتعاقد مع الشــركة 
آلية  االنشــائية  املواد  لتجارة  العامة 
التعاون والعمل املشــترك في مجال 

الفحص النوعي .
ونقل بيان للشعبة االعالمية عن مدير 
عام الشــركة أثير داود ســلمان قوله 
خالل لقائه الوفد الرســمي برئاســة 
العامــة لتجارة  مدير عام الشــركة 
املواد االنشــائية واعضاء الفريق ممثلي 
العربية والعاملية  مجموعة الشركات 
في مجــال اخملتبرات قولــه اجتمعنا 

مع الفريــق النوعي املمثــل جملموعة 
الشــركات املتعاقــدة مع الشــركة 
االنشــائية وجرت مناقشــة امكانية 
التعــاون في مجال تطويــر مختبرات 

الشركة وتعزيز الية عملها .
واضــاف املديــر العام متت مناقشــة 
املباشــر  والتعامل  الفحوصات  إجراء 
فــي اجــراء التكميليــة او الفحص 
الســريع باســتخدام التكنولوجيــا 
احلديثــة واملتطــورة خاصــة لبعض 
كالفحص  النوعية  الفحوصات  انواع 
او  املنتــج  للطحــني  البايلوجــي 
والفيزيائية  الكيمياويــة  الفحوصات 
إنتاج الطحني  الداخلة فــي  للحبوب 

وكذلــك فحــص الگلوتــني والرماد 
والرطوبة واآلش التــي حتتاج إلى توفر 
تتناســب  متكاملة  نوعية  مختبرات 
وحجــم كميات احلبــوب الداخلة في 
عملية انتاج الطحني اخملصص لصالح 
عبر  ينتج  الــذي  التموينية،  البطاقة 
اكثر مــن )٣٠٠( مطحنــة حكومية 

واهلية في عموم البالد.
وتناول االجتماع ايضــا إمكانية دعم 
الشــركة  فروع  مختبــرات  وتعزيــز 
واخملتبــرات الداخليــة فــي املطاحن 
العاملــة احلكومية واالهلية لتحقيق 
الفحوصــات االنيــة التــي تتطلبها 
عملية الطحن ومتابعة نوعية اإلنتاج 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة التربية أن يكون الثاني من تشرين 
األول موعــدا النطالق الســنة الدراســية 

اجلديدة -2022 2023.
وقال مديــر تربية الرصافــة الثالثة وعضو 
هيئة الــرأي في الوزارة حســني علي ناصر 
في تصريح صحفــي، إن :”الوزارة لم تصدر 
أي كتاب رسمي يتضمن موعد بدء السنة 
الدراســية اجلديدة، وإن ما يروج عبر بعض 
املواقــع اإللكترونيــة )الوهميــة( بشــأن 
أخبار غير  الدراســي،  املوسم  حتديد موعد 

صحيحة”.
ونبه علــى أن “هذه املواقع تســعى إلرباك 

العملية التربوية، وأن وزارة التربية ستعلن 
املوعد املقرر من خــالل املواقع اإللكترونية 

الرسمية املعتمدة لديها حصرا”.
مــن جانبهــا أفادت عضــو جلنــة التربية 
النيابية محاســن الدليمي بأنه بعد إلغاء 
األول مــن تشــرين األول الــذي كان موعدا 
تتم  اجلديدة،  الدراســية  الســنة  النطالق 
دراســة ومناقشة انطالق السنة الدراسية 
في الـ 15 من الشــهر نفسه، إذ يتم عقد 
اجتماعات وزيارات موسعة مع وزارة التربية 
التربوية  بالعملية  اخلاصة  اجلوانب  لدراسة 
وانطالقها بهذا التاريخ، ومناقشــة الدوام 
احلضوري حال مت تطبيقه بنسبة 100 باملئة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثـــت دائــرة التطويــر والتنظيم 
الصناعي فــي وزارة الصناعة واملعادن 
آليات التعاون املُشترك مـع املؤسسة 
األملانية للتعــاون الدولــيIZ (  ( في 
للسياســات  مركز  تأســيس  مجال 
وتدريب املالكات وبناء الُقدرات بحضور 
ُمدير عــام الدائرة عـــالء موســـى 
وُمعاونه سناء محمـد جـواد وعدد من 
املعنيني في الدائرة ووفد املؤسسـة . 
التعاون  آليات  ُمناقشة  حيـــث جرى 
والتنســيق املُشــترك فــي مجــال 
تأســيس مركز للسياســات وتدريب 
الُقــدرات لتطويــر الصناعة  وبنــاء 
العراقية كما متَّ عرض اإلمكانيات لدى 
وفد املؤسســة في اجملاالت الصناعية 
التكنولوجيا  نقــل  وإمكانية  األخرى 
لتطويــر واقــع عمل شــركات وزارة 

الصناعة واملعـادن . 
وأكـــَد ُمديــر عــام دائــرة التطوير 
للمؤسســة  أَن  الصناعي  والتنظيم 
األملانيــة للتعاون اإلمنائــي باٍع طويل 
الدولي  التعاون اإلمنائــي  في مجــال 
إلى  يهدف  الذي  املُستدامة  والتنمية 
حتقيق التوازن بني التنمية اإلقتصادية 
واإلندمــاج اإلجتماعي وحماية البيئة 
، داعيــاً املؤسســة إلى املُســاهمة 
فــي تدريب وبناء مــالكات قادرة على 
تطبيق اإلستراتيجيات وتطوير الواقع 
أبدى وفد املؤسســة  الصناعي فيما 
األملانيــة للتعاون الدولي إســتعداده 
الكبيــر للتعاون مــع وزارة الصناعة 
واملعادن فــي مجال تقــدمي اخلدمات 

واإلستشارات وبناء الُقـدرات . 
وفـــي الســياق ذاته متَّ لقــاء املُدراء 
التخطيــط  لدائرتــي  العامــني 

كوادرهــم  برفقــة  واإلقتصاديــة 
املُتخصصة وبحضور ُمعاون ُمدير عام 
دائــرة التطوير والتنظيــم الصناعي 
املُنظمة  الــوزارة مع  إتصال  كنقطة 
إلنضاج  املُشــتركة  الرؤى  ملُناقشــة 
وإجناح عمل الوكالــة بهذا اخلصوص 
، كما ومتَّ إســتضافة مــالك املُديرية 
العامــة للتنميــة الصناعية كونها 
القطاع  دعم  في  أساســي  شــريك 

اخلاص . 
وزارة  اخــر شاركـــت  على صعيــد 
الصناعــة واملعادن في ورشــة عمل 
حول تصميم السياســات الصناعية 
املُســتندة على األدلة والتي نظمتها 
الوكالة األملانيــة للتعاون اإلمنائي في 
ضــوء إنطالق ُمبــادرة الوكالة لدعم 
الوزارة لتطوير السياســة الصناعية 
كجــزء من مركــز تطويــر الصناعة 

بحضور الســادة املُــدراء العامني في 
دائــرة التطوير والتنظيــم الصناعي 
ودائرة التخطيــط الدائرة اإلقتصادية 
في الوزارة واملُديريــة العامة للتنمية 
الصناعية إضافة إلى مُمثلني من وزارة 
التخطيط وإحتــاد الصناعات العراقي 

الُشركاء في املشـروع . 
وقـــدَم اخلُبراء األملان ِخالل الورشــة 
ُمقترحاتهم لبرنامج عمل املشــروع 
وُخطة العمل وقد أبدى السادة املُدراء 
العامني وجهة نظرهم وتســاؤالتهم 
حــول آليــة العمــل املُشــترك وما 
ســُيقدمه اجلانب األملاني ، كما ناقَش 
احملاور  أبرز  ُمستفيض  بشكٍل  احلضور 
واملُتطلبــات إضافــة إلى املشــاكل 
إدارة وتنفيذ  التي تتعرض لها عملية 
السياســة الصناعية في القطاعني 

العام واخلـاص . 

»البيئة« تضع خطة جديدة للتخلص
من األلغام ومخلفات الحروب بحلول عام 2028

القذائف غير المنفلقة تشكل تهديدًا ألرواح المواطنين 

وكانت منظمة األمم 
المتحدة للطفولة 
)يونيسف( حذرت 

في وقت سابق، 
من مخاطر األلغام 
والمخلفات الحربية 

على األطفال في 
العراق، مسجلة 

ارتفاع ضحايا من 
األطفال نتيجة لتلك 

المخلفات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة التجارة امس االربعاء أن قانون األمن 
الغذائي وفر األموال لتجهيز مفردات الســلة 

الغذائية.
وقالت الــوزارة في بيان، إن “وزيــر التجارة عالء 
اجلبوري تــرأس، اجتماعا ضم شــركات الغذاء 
والدوائر القانونيــة والرقابية في الوزارة لبحث 
عددا مــن املشــاريع التجارية واالســتثمارية 
التي تهدف إلى خلق خط مواز للســوق احمللية 
باطار جملة من اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
ملواجهة أزمــة ارتفاع اســعار الغذائية وأزمة 

الغذاء العاملية”.
وأكد وزير التجــارة أن “وزارة التجارة بحثت في 
عدد من االجراءات لغرض القيام مبشاريع جتارية 
مهمة وخلق خط موازِ للسوق احمللية مبا يسهم 
بعــدم تأثر املواطنني باالزمــة العاملية وخفض 
ألسعار والسيطرة على االمن الغذائي”، مشيراً 
الى أن “قانون االمن الغذائــي وفر االموال التي 
حتتاجها الوزارة لغرض جتهيز مفردات الســلة 
الغذائية واســتيراد كميات من احلنطة لســد 

متطلبات البطاقة التموينية”.
وبني أن “القانــون وفر املواد لهــذا العام، األمر 
الذي يتطلب بــان تقوم وزارة التجــارة بدورها 
من خالل مســؤولياتها في عملية الســيطرة 
على العمــل التجاري داخل العــراق”، مضيفاً 
“عبر مجموعة من اإلجراءات التعاقدية لغرض 
العمل بعدد من املشاريع التجارية التي تسهم 
مبساعدة املواطنني بتجاوز ازمة ارتفاع االسعار 
وزيادة املوارد لشــركات الوزارة في اطار احلاجة 
املاسة لغرض تطوير هذه املوارد مبا يتناسب مع 

املداخيل الشهرية للموظفني”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
امس االربعاء إعــادة فتح نافــذة التقدمي إلى 
اســتمارتي تعديل الترشــيح وقبــول طلبة 
خريجي السنة السابقة 2021/2020 على وفق 
املقاعد الشــاغرة من الوجبــة األولى واحلدود 
الدراســية  للســنة  املركزي  للقبول  الدنيــا 

2022/2021 للقناتني العامة وذوي الشهداء.
وأوضحــت دائــرة الدراســات والتخطيط أن 
الطلبة الذيــن لم يتم قبولهــم في الوجبة 
األولى والطلبة الذين لم يتســن لهم التقدمي 
مســبقا يتاح لهم التقدمي الــى القناتني عبر 
WWW.( بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة

الدوام  نهاية  ولغاية   )DIRASAT-GATE.ORG
الرسمي من يوم األربعاء املوافق 2022/10/5.

وتبــدأ إجراءات التقــدمي للطالــب )املؤجل أو 
الراســب( الراغب بتعديل الترشيح عن طريق 
مراجعــة اجلامعة املقبول فيها لتفعيل الرقم 
االمتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم االمتحاني 
للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق مؤسسة 

الشهداء حصرا. 
على صعيد متصل اعلن وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي الدكتور نبيــل كاظم عبد 
الصاحب نتائج تعديل الترشــيح وقبول طلبة 

السنة الدراسية السابقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عممت مديرية املــرور العامة العمل ببرنامج 
النافذة الواحــدة في جميع املواقــع املرورية 
بداية األسبوع املقبل، لتبسيط إجناز معامالت 

أصحاب املركبات.
وقال مدير قسم العالقات واإلعالم في املديرية 
العميد زياد القيســي في تصريح صحفي إن 
املديرية ســتعمم البرنامج، بعد جناح إطالقه 

في موقع الرستمية بشكل جتريبي.
وبني أن تطبيق البرنامــج انعكس إيجابا من 
ناحية القضاء على الروتني في إجناز معامالت 
أصحاب املركبات، فضال عن مكافحة الرشوة 
داخــل مواقع املديرية، وإيقــاف االعتماد على 
املعقبني بشكل كامل، بعد أن كانوا يستغلون 

املراجعني إلجناز معامالتهم. 

التجارة: االمن الغذائي 
وفر االموال لتجهيز 

مفردات السلة الغذائية”

التعليم تعلن إعادة فتح التقديم 
الى قناتي تعديل الترشيح 

وقبول خريجي السنة السابقة

المرور تعمم النافذة 
الواحدة للقضاء على 

الروتين والرشوة

وكيل وزارة العمل يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة مسودة خطة الوزارة لسنة 2023

تصنيع الحبوب تبحث تطوير
المختبرات في مجال الفحص النوعي

التربية واللجنة النيابية تناقشان موعد 
العام الدراسي وتحديد يوم أولي له

الصناعة والمؤسسة األلمانية الدولية) GIZ (  تبحثان تأسيس مركز للسياسات وبناء الُقـدرات
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
دخلت ثالث ســفن تابعة خلفر الســواحل 
الصينــي املياه اإلقليميــة لليابان بالقرب 
مــن جــزر ســينكاكو، امــس األربعــاء، 
عشــية الذكرى الـــ 50 لتطبيع العالقات 

الدبلوماسية بني البلدين.
التوغل،  إن  الياباني،  وقال خفر الســواحل 
وهو الـ 27 هذا العــام واألول منذ 8 أيلول ، 
قبالة اجلزر غيــر املأهولة التي تقول الصني 
إنها تابعة لها وقع حوالي الســاعة 3:15 
صباحاً بعد أن تعقبت السفن ثالثة قوارب 

صيد يابانية.
وأمرت ســفن الدوريات اليابانية الســفن 
الصينيــة باخلروج فوراً من املياه، هو مصدر 

توتر طويل األمد بني البلدين.
املياه احمليطة  إلى  الســفن  وترسل الصني 
باجلــزر الصغيرة التي تطلق عليها اســم 
دياويو، خاصة منذ شــراء اليابان جزًء منها 
من مالكها اليابانــي اخلاص قبل عقد من 

الزمان.
وعلى الرغم مــن االحتجاجات املتكررة من 
اليابان، مت رصد ســفن صينية بالقرب من 
اجلزر الصغيرة في بحر الصني الشرقي، مبا 
في ذلك فيما يســمى باملنطقة املتاخمة 
خارج امليــاه اليابانية، ملــدة 14 يوماً على 

التوالي، وفقاً خلفر السواحل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــرت مقاطــع فيديو األضــرار التي 
خلفها إعصار “إيان”، والذي تســبب في 
قلب عدة طائرات صغيرة مبطار في جنوب 

فلوريدا.
وشــهد مطار نورث بيري فــي بيمبروك 
باينز، الثالثاء، أضــرارا كبيرة طالت عدة 

طائرات.
وفــي تقرير ملوقع “فوكــس 35 أورالندو”، 
ظهرت عدة طائرات مقلوبة، وقد تعرضت 

أجنحتها لاللتواء.
وبحســب التقرير فقد تضررت أكثر من 
15 طائرة باملطار املذكور، دون أن تســجل 

إصابات.
ولــم تقتصر األضــرار علــى الطائرات 
وحدهــا، ولكنها طالت أيضا منشــآت 

وحظائر خاصة باملطار.
أفرغ سكان ســاحل فلوريدا املطل على 
خليج املكســيك أرفف متاجــر البقالة 
وأغلقــوا النوافذ وفروا إلــى املالجئ مع 
اقتــراب اإلعصار “إيان” اليــوم األربعاء إذ 
األميركية  للوالية  اجلنوبي  الطرف  شهد 
رياحــا عاتية قبل ســاعات مــن املوعد 

املتوقع لوصول اإلعصار إلى اليابسة.
وكان من املتوقع أن يجتــاح “إيان”، الذي 
ضرب كوبا الثالثــاء وترك اجلزيرة الواقعة 
فــي الكاريبــي بأكملها بــدون كهرباء، 
تامبا في فلوريدا  شــاطئ جنوب خليج 
في مكان ما بني ساراسوتا ونيبلس بقوة 
إعصــار مميت مــن الفئة الرابعــة اليوم 

األربعاء.
يحمل  سافر-سيمبسون،  ملقياس  ووفقا 
اإلعصــار من الفئة الرابعــة رياحا تصل 
ســرعتها إلــى 209 كيلومتــرات فــي 

الساعة.
وجاء فــي أول حتذير مــن األعاصير امس 
األربعاء أن أقصى رياح إليان ستقترب من 
195 كيلومتــرا في الســاعة مما يجعله 
إعصارا من الفئة الثالثة لكن مع توقعات 

بأن تشتد.
وحذر املركز الوطني لألعاصير في ميامي 
من أن “إيان” ســيؤدي إلى أمواج مرتفعة 
وفيضانات ســاحلية تهدد احلياة وأمطار 
يصل منســوبها إلى أكثــر من قدم في 
بعــض املناطق حيث حثت الســلطات 
أكثر من 2.5 مليون شــخص على إخالء 

منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة.

سفن صينية تدخل المياه 
اإلقليمية لليابان

إعصار »إيان« يضرب 
فلوريدا ويدمر طائرات

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

الرســمية،  احلــروب  ميادين  خــارج 
تتسابق شركات أميركية وروسية في 
مضمار “احلرب بالوكالة”، مثل “فاغنر” 

و”بالك ووتر”.
وفــي الســاعات االخيرة، أقــر رجل 
األعمال الروسي املقّرب من الكرملني، 
أســس  بأنه  بريغوجــني،  يفغينــي 
مجموعــة “فاغنــر” املتخصصة في 
توفير املرتزقة عــام 2014 للقتال في 
أوكرانيا، ثم انتشــارها فــي إفريقيا 

وأميركا الالتينية.
ووفــق خبراء أمنيــني، فــإن “فاغنر” 
استنســاخ للتجربــة األميركية في 
مجموعة “بالك ووتر” التي اشــتهرت 

بعملياتها في العراق وأفغانستان.
أهداف روسية

2012، عندما ُســئل رئيس  في أبريل 
الوزراء آنذاك فالدميير بوتني في مجلس 
)البرملــان( عمــا إذا كان يؤيد  الدوما 
إنشاء شركات عسكرية خاصة، رد مبا 
وراءها  من  الروسية  األهداف  يكشف 
قائــال بأن هذه الشــركات “من أدوات 
مصالح  لتحقيق  اخلــارج  في  التأثير 

وطنية دون تدخل مباشــر من الدولة، 
واعتبرهــا أقــل تكلفة مــن اجلنود 

النظاميني”.
تكليف هذه الشــركات بعمليات في 
اخلارج يســمح للدولة بإنكار تورطها 
لصاحلها،  توجيهها  تــود  نزاعات  في 
ألن مقاتلي هذه الشــركات ليســوا 
رسميني، كما تشير مؤسسة “أميركا 

اجلديدة”.
تستخدم موسكو هذه الشركات في 
املناطق التي يؤثــر الصراع فيها على 

صادرات الطاقة واألسلحة
تأسيس فاغنر ومهامها

تأسســت في كراســنودار الروسية 
عام 2014 وكان املسؤول عنها ضابط 

روسي وصل لرتبة عقيد. 
شــعارها “اجلمجمة”، وعــدد أفرادها 
10 آالف، أكثرهــم خدموا في اجليش 

الروسي.
وتتخصص “فاغنر” في 3 مهام “توفير 
املرتزقة ،وحــرب املعلومات والتضليل 
التجاري واســتغالل املوارد الطبيعية 

في البالد املنتشرة بها.
من أوكرانيا إلى فنزويال

من أوكرانيا وآســيا الوســطى، إلى 
وجمهورية  وليبيا  والســودان  سوريا 
ومالي،  ومدغشقر  الوسطى  إفريقيا 

“فاغنر”  تضــرب  لفنزويــال،  وصــوال 
بأقدامها شرقا وغربا، كما يؤكد مركز 

)CSIS( األميركي. 
نفذت أولى عملياتهــا بأوكرانيا عام 
استخبارات  اعترضت  وحينها   ،2014
3 محادثــات  اإلشــارات األوكرانيــة 
العمليات  عن  املســؤول  بني  هاتفية 
التشــغيلية فــي “فاغنــر” دميتري 
أوتكني مع قيادات في اجليش الروسي.
وصفت واشــنطن “فاغنر” بأنها “قوة 
الروســية،  الدفاع  لــوزارة  بالوكالة” 
وفرضــت عليها عقوبــات عام 2017 

طالت أوتكني أيضا.
ما األهداف األميركية من “بالك ووتر”؟
رغم الغضب األميركــي من “فاغنر” 
باجملموعة  ســبقتها  واشنطن  أن  إال 

األشهر “بالك ووتر”.
ووتر” ضابط  “بالك  1997 أســس  في 
البحرية األميركي الســابق إريك دين 

برن. 
لديها أســطول هليكوبتر ومدفعية 
للتجســس،  جوا  محمولة  ووحــدة 
ومتتلــك أكبــر موقــع للرمايــة في 

الواليات املتحدة. 
حصلت عــام 2000 على أول عقد من 
استهدف  إرهابي  بعد عمل  احلكومة 

املدمرة األميركية “يو إس إس كول”. 

Constel- 2014 تعمل حتت اسم  منذ
lis، ويقدر أفرادها بنحو 21 ألفا. 

والعراق  أفغانســتان  فــي  تنتشــر 
وغيرهمــا في إفريقيا وآســيا وحتى 

أميركا الالتينية. 
واالستشــارات  التدريــب  مهامهــا 

األمنية واحلراسة وتهريب السالح.
تاريخ قدمي جديد

وعــن اعتمــاد الدول علــى جماعات 
اللواء محمــد عبد  قــال  املرتزقــة، 
الواحد، خبير األمن القومي والعالقات 
املرتزقة فكرة قدمية تعود  إن  الدولية، 

حلروب اليونان والرومان.
وأضــاف عبــد الواحــد “حديثا ظهر 
باحلروب بقوة  املرتزقــة  مفهوم عمل 
للعراق،  األميركــي  االحتــالل  عقب 
متمثــال بـ)بــالك ووتــر( التي ضمت 
جنســيات مختلفة، لتقليل خسائر 
شــركات  وتبعتها  األميركي،  اجليش 
أخــرى، ألنهــا تعفــي الــدول مــن 

املسؤولية”.
واعتبر اخلبير في العالقات الدولية أن 
“فاغنر” حققت مصالح موسكو في 
الوسطى  وإفريقيا  وأوكرانيا  ســوريا 
ومالي، حتى أنها ساعدت في االنقالب 
القوات  ودفعــت  مبالي،  العســكري 

الفرنسية للرحيل عنها.

بالك ووتر وفاغنر..صراع روسي - أميركي في »الحروب المظلمة«

متابعة ـ الصباح الجديد:

قالــت “جبهة اخلــالص الوطني” 
التونســية )معارضــة( إن تزامن 
التي  االجتماعية  االحتجاجــات 
عرفتها عدة مدن نهاية األسبوع 
“تترجم حجــم معاناة  املاضــي 
الفقر  واستشــراء  التونســيني 
“انفجار  من  وحــّذرت  والبطالة”، 
االجتماعي  الوضــع  وانهيار  عام، 

والسياسي”، على حد تعبيرها.
وانضمت هــذه اجلبهة املدعومة 
من “حركة النهضة” والتي أعلنت 
البرملانية  لالنتخابات  مقاطعتها 
املقبلة، إلى موقــف االحتاد العام 
للشــغل )نقابة العمــال(، الذي 
يخصص  عاجــل  الجتمــاع  دعا 
لبحث حلول لألزمات االجتماعية 
غالء  مقدمتها  وفــي  املتفاقمة، 
األسعار، واختفاء الكثير من املواد 
األساسية من األسواق التونسية. 
مطالباً بضرورة التعامل مع هذه 
ومصارحة  بشــفافية،  األزمــات 
الشــعب التونســي بحقيقــة 
الوضع االقتصــادي التي متر منه 

البالد.
هامش  على  الشغل”  “احتاد  وأكد 
انطالق فعاليــات “املنتدى القاري 
التجارة  للنقابات حــول منطقة 
“تونــس  أن  األفريقيــة”،  احلــرة 
صعبةط.  أيــام  علــى  مقبلــة 
وفــي هذا الســياق رأى نور الدين 
الطبوبــي، األمني العام لالحتاد، أن 
فقــدان الكثير من املواد الغذائية 
لتهيئــة  “خطــوة  األساســية 
الشعب التونسي قبل رفع الدعم 
عن هــذه املواد، لكن لــن مير قرار 
رفع الدعم بســبب ضعف أجور 
الهشاشــة  وارتفاع  املوظفــني، 

االجتماعية بشكل كبير جدا”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا 
خــالل اســتقباله أول من أمس، 
جنــالء بــودن، رئيســة احلكومة، 
إلى فرض قيــود على واردات املواد 
الكماليــة بهــدف خفض عجز 
امليزان التجاري مع عدد من الدول. 
الهدف مــن هذا اإلجراء  إن  وقال 
باملالية  احلــد مــن اإلضــرار  هو 

العمومية. مشيراً إلى أن عدداً من 
األزمات االقتصادية “يتم افتعالها 
بهدف توظيفها سياســياً، لكن 
الشعب لم تعد تخفى عليه هذه 
ومن  وراءها،  يقــف  ومن  املناورات 

يريد االستفادة منها”.
ميكن  “كيف  ســعيد:  وتســاءل 
تفســير توريــد األكالت اخلاصة 
مــواد  أو  األليفــة،  للحيوانــات 
العطــور  دور  مــن  التجميــل 
األجنبيــة... فــي حــني أن أغلب 
التونسيني يشكون من غياب احلد 
األدنى من ضروريات احلياة؟ معتبراً 
أن الواجب الوطنــي “يقتضي أن 
يشــعر كل طرف مبســؤولياته، 
وأن نتحمــل األعبــاء كمواطنني 
يشــعرون بانتمائهــم للوطــن، 

ويبذلــون كل جهودهم من أجل 
جتاوز هذه األزمات”.

على صعيد غير متصل، كشــف 
محمد التليلي املنصري، املتحدث 
باسم هيئة االنتخابات التونسية، 
التعديالت  مــن  مجموعــة  عن 
املرشحني  لفائدة  والتســهيالت 
املقررة  البرملانيــة،  لالنتخابــات 
فــي 27 من كانــون األول املقبل، 
الكثيرة  الشــكاوى  بعــد  وذلك 
التي صدرت عن عدد من األحزاب 
السياسية املؤيدة خليارات الرئيس 
إن  املنصري  وقــال  السياســية. 
هيئة االنتخابــات وضعت منوذجاً 
الرسمي  موقعها  على  للتزكيات 
لتوحيد وثيقة تزكية املترشحني، 
موضحاً أنها لن تقبل الترشحات 

التي ال يعتمد أصحابها على تلك 
الوثيقة.

وانطلقت عمليات جمع التزكيات 
بدء  بعــد  املاضي  األحــد  منــذ 
أكثر  وتوقع  االنتخابيــة،  املرحلة 
يالقي  أن  من محلــل سياســي 
املرشــحون صعوبــات كثيرة في 
400 تزكية ضرورية  احلصول على 
لقبول الترشح، في ظل نفور جل 
التونسيني من العمل السياسي، 
وإقصــاء األحــزاب السياســية 
تعبئة  علــى  القــادرة  الكبــرى 
الناخبني للمساهمة في املشهد 

السياسي.
في السياق ذاته، توقع املنصري أن 
تنظم هيئة االنتخابات دورة ثانية 
لالقتراع، بعد أسبوعني من اإلعالن 

عن النتائج النهائية للدورة األولى 
في االنتخابات البرملانية، وذلك في 
حال عدم حصول مترشح أو أكثر 
على أغلبية األصــوات في الدورة 

األولى )50 في املائة زائد واحد(.
وكانــت عــدة أحــزاب مؤيــدة 
خليارات الرئيس ســعيد قد عّبرت 
عــن انتقــادات كثيــرة للقانون 
الــذي صاغه  اجلديد  االنتخابــي 
خصوصــاً  اجلمهوريــة،  رئيــس 
شــرط حصول كل مرشح على 
400 تزكيــة، لكنهــا أكدت رغم 
االنتخابات  ذلك مشــاركتها في 
البرملانيــة، مبــررًة ذلــك بقطع 
الطريــق على منظومــة ما قبل 
2021، ممثلــة خصوصاً  25 متــوز 
في االئتالف احلاكــم، الذي كانت 

تتزعمه حركة “النهضة”، بزعامة 
راشد الغنوشي. 

وفي هذا السياق قال زهير احلمدي، 
زعيــم حــزب “التيار الشــعبي” 
)قومــي(: “إن شــروط الترشــح 
ستكون معيقة لعملية الترشح، 
خصوصاً في ظل اشتراط الهيئة 
تأمني توقيعات 400 شــخص في 

مقر البلديات”. 
واقتــرح فــي هذا الســياق على 
فتح مكاتبها  االنتخابــات  هيئة 
في كل املناطــق، واالعتماد على 
ومجانيته،  اإللكترونــي  التوقيع 
مــع تشديــــد الرقابــة علــى 
كل محــاوالت شــراء التزكيات، 
غيــر  لألســاليب  والتصــدي 

املشروعة في احلصول عليها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع ســلطان اجلابر وزير الصناعة 
لدولة  املتقدمــة  والتكنولوجيــا 
اخلاص  اإلمارات  مبعــوث  اإلمارات، 
إلى اليابان، ويوشيماســا هاياشى 
وزيــر اخلارجية الياباني، على وثيقة 
الشاملة  االستراتيجية  الشراكة 

بني البلدين.
ويأتي التوقيع بعد إطالق الشراكة 
االستراتيجية الشــاملة بني دولة 
اإلمارات واليابان من قبل الشــيخ 
خالد بن محمد بــن زايد آل نهيان 

عضــو اجمللــس التنفيــذي إلمارة 
أبوظبي  مكتــب  رئيس  أبوظبــي 

التنفيذي .
وأكــد  اجلابر أن اإلمــارات واليابان 
اســتراتيجية  عالقات  تربطهمــا 
بدعم  وحتظى  ومتطورة،  راســخة 
ورعاية قيادتــي البلدين الصديقني 
مبــا يحقــق تطلعات الشــعبني 
إلــى مزيد مــن االزدهــار والتقدم 
االقتصادي  النمو  وتعزيــز  والنماء، 

واالجتماعي املستدام .
الشــراكة  اتفاقيــة  وتهــدف 

العالقات  تعزيز  إلى  االستراتيجية 
الثنائيــة بــني البلدين مبــا يخدم 
املصالــح املشــتركة، وذلــك من 
خالل تشجيع املزيد من املشاركات 
واالقتصاديــة  الدبلوماســية 

والسياسية والتجارة واالستثمار.
وتشمل اجملاالت الرئيسية للشراكة 
السياســي  اجملال  فــي  التعــاون 
والدبلوماســي مبا في ذلك التعاون 
الثنائي، ومتعدد األطراف إضافة إلى 
التعاون في مجال تقدمي املساعدات 
اإلمنائيــة واإلنســانية، والتعــاون 

فــي مجــال االقتصــاد والتجارة 
والطاقة والصناعة عبر تعزيز بيئة 
في  واالســتثمار  للتجارة  األعمال 
الصناعة  مثــل  القطاعات،  كافة 
التحتية  والبنيــة  والتكنولوجيا، 
والرعاية  االصطناعــي  والــذكاء 
الصحيــة، والشــركات الصغيرة 
واملتوســطة وغيرها مــن اجملاالت 
ذات األولوية، باإلضافة إلى مجاالت 
املناخي،  والتغير  والبيئــة  الزراعة 
والتعليم والعلــوم والتكنولوجيا، 

والدفاع واألمن.

كمــا أعلنــت اليابان عــن إعفاء 
مــن  اإلمــارات  دولــة  مواطنــي 
إليها  الدخول  تأشــيرة  متطلبات 
حلاملي جــوازات الســفر العادية، 
على أن يتم اإلعــالن عن تاريخ بدء 
سريان اإلعفاء خالل الفترة املقبلة.

الصداقة  اجلابر عمق عالقات  وأكد 
بني  املتميزة  املشــترك  والتعــاون 
اإلمــارات واليابــان حيــث حتتفل 
من  عامــا  بخمســني  الدولتــان 

العالقات الدبلوماسية املتميزة.
كما أكــد أن إعالن اليابــان إعفاء 

مواطنــي الدولــة مــن تأشــيرة 
الدخــول إليها يأتي ثمــرة جلهود 
حتــت  اإلماراتيــة  الدبلوماســية 
إشــراف الشــيخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيــان وزير اخلارجيــة والتعاون 
الدولي، وأن هذه اخلطوة تســاهم 
فــي تســهيل التعــاون والتنقل، 
التبادالت  زيــادة  سيشــجع  كما 
الســياحية والثقافية واألكادميية، 
إضافــة إلــى إيجاد فــرص تعاون 
والتجارة  األعمــال  إلقامة  جديدة 

واالستثمار.

أحزاب تونسية تحّذر من انفجار عام وانهيار الوضع االجتماعي”
قالت إن استشراء الفقر والبطالة فّجر احتجاجات األسبوع الماضي

وانطلقت عمليات 
جمع التزكيات منذ 

األحد الماضي بعد بدء 
المرحلة االنتخابية، 

وتوقع أكثر من 
محلل سياسي أن 

يالقي المرشحون 
صعوبات كثيرة في 
الحصول على 400 

تزكية ضرورية لقبول 
الترشح، في ظل نفور 

جل التونسيين من 
العمل السياسي

اإلمارات واليابان توقعان وثيقة اتفاقية شراكة شاملة

أنطونوف: واشنطن اقتربت من »حافة خطرة« بتصريح بلينكن
الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال ســفير روسيا في واشــنطن أناتولي 
أنطونــوف، إن الواليــات املتحــدة تقترب 
مــن حافــة خطــرة بحديثها عــن جواز 
اســتخدام كييــف للســالح الغربي في 
ومقاطعتي  ولوغانسك  دونيتسك  قصف 

خيرسون وزابوروجيه

وأضاف الســفير الروســي: »يقترب رعاة 
النازيــني اجلدد، من تلك احلافة اخلطرة التي 
حذرنا منها مرات عديــدة بوضوح وبدقة. 
الواليــات املتحــدة تتحول إلــى طرف في 

النزاع األوكراني«.
وأشار السفير الروسي إلى أن واشنطن حتث 
ســلطات كييف على مواصلة استخدام 

األســلحة الغربيــة، وال تــدرك خطــورة 
»اجلهود  أنطونــوف:  وقال  األعمــال.  هذه 
الدبلوماســية إليجاد حل سلمي لألزمة، 
ال ميكــن أن تكون فعالة بينما يســتخدم 
زيلينسكي كمرتزق  نظام  اجلماعي  الغرب 
عسكري ضد روسيا. خطواتنا للدفاع عن 

الوطن ستكون حازمة وحاسمة«.

فــي وقت ســابق، أعلــن وزيــر اخلارجية 
األمريكــي أنتونــي بلينكــن، أن الواليات 
املتحــدة ال تعــارض اســتخدام اجليــش 
املناطق  الغربية في  األوكراني لألســلحة 

التي قد تنضم إلى روسيا.
فــي 23 ســبتمبر بــدأ االســتفتاء حول 
االنضمــام إلى روســيا، فــي جمهوريتي 

دونيتسك ولوغانسك الشعبيتني، وكذلك 
فــي مقاطعتــي خيرســون وزابوروجيه. 
واستمر التصويت خمســة أيام حتى 27 

سبتمبر.
ووفقا لنتائــج فرز األصوات، أيدت الغالبية 
العظمــى مــن ســكان هــذه املناطق، 

االنضمام إلى روسيا.
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متابعة ـ الصباح الجديد :

التفتــت أنظار العالــم اليوم إلى 
رؤوس النســاء اللواتــي أظهــرن 
إيران،  املــرأة في  تضامنهن حلقوق 
بعد أن توفيت شــابة إيرانية خالل 
الشــرطة  قبل  مــن  احتجازهــا 
لســاحات  توجهن  إذ  األخالقيــة، 
االحتجــاج وأمــام الكاميرات في 
منازلهــن ليقصصــن شــعرهن 

تنديدا بوفاتها. 
تويتر  انتشــرت علــى  وفي صورة 
بشــكل كبير، تظهــر خصل من 
الشــعر مرفوعة على عصا تشبه 
ســارية العلــم، ويرفرف الشــعر 

املقطوع مثل راية سوداء صادمة.
وتقول ناشرة الصورة إنها التقطت 
خالل االحتجاجــات في إيران، التي 
انطلقت بعد مقتل الشابة مهسا 
أميني، التي احتجزتها قوات األمن 
بســبب “حجــاب غير مناســب” 

وتوفيت خالل االحتجاز.
وتنفــي طهــران تعرض الشــابة 
للتعذيــب أو الضــرب، وتقول إنها 
كانــت تعاني من أمــراض مزمنة، 
لكن والديها ينفيان هذا، وتشــيع 
تقارير عن وجود عالمات ضرب على 
رأس أمينــي وجســدها قد تكون 

السبب في وفاتها.
تفرض إيران شــكال متشــددا من 
الدينــي، يوجب  القانون  أشــكال 
على النســاء أن يغطني شعورهن 
يتم  وفيما  بالكامل،  وأجســادهن 
مع  نســبي  بشــكل  التســاهل 
الكبيرة، مثل  املــدن  املقيمات في 
طهــران، وفقا للصحفــي واخلبير 
بالوضع اإليرانــي، مصطفى ناصر، 
فإن التعليمات مشددة في املناطق 

الريفية واملدن األصغر.
كانت مهســا ترتدي احلجاب، لكن 
أن  اإليرانية قررت  الدينية  الشرطة 
للتعليمات.  موافق”  “غير  حجابها 
احتجاجات  انطلقت  وفاتها،  وبعد 
مستمرة منذ أكثر من عشرة أيام، 
النســاء  األبرز إحراق  كان عنوانها 

ألغطية رأسهن وقص شعرهن.

عندما يصبح املقص سالحا
لكــن قص الشــعر تعبيــرا على 
االحتجــاج ليس باألمــر اجلديد، إذ 
اشــتهرت قصة “الضحيــة” أبان 
قامت  حيــث  الفرنســية،  الثورة 
الشهيرة  املقصلة  ضحايا  قريبات 
قصير،  بشــكل  شــعرهن  بقص 
عالمة علــى اســتذكار الضحايا 
الذين تشير مصادر تاريخية إلى أن 

عددهم فاق 15 ألف شخص.
 a إن قصة Time Line ويقول موقع
la victim أو )الضحية(، التي عرفت 
أيضا باسم “ à la Titus” أو “قصة 
على  كانت عالمة  تيتوس”  شــعر 

االحتجاج النسوي ضد القمع.
واســم “تيتــوس” هو إشــارة إلى 
تيتــوس جونيوس بروتــوس، االبن 
األكبر للوسيوس جونيوس بروتوس، 
الرومانية  الذي أســس اجلمهورية 
في عــام 509 قبل امليالد عن طريق 

اإلطاحة بالنظام امللكي الروماني.

ويقــول املوقــع إن “العالقــة بني 
وقص شــعر  الرومانــي  تيتــوس 
النساء الفرنسيات تفهم من خالل 
مشهد ملســرحية لفولتير، حيث 
يقول املمثل، ذو الشــعر القصير، 
قبل إعدامه: “أعطونا املوت بدال من 

العبودية”.
بشــكل كبير، أصبح قص النساء 
الفرنســية  الثورة  أبان  شــعرهن 
عالمــة على الثــورة ضــد الثورة 
ذاتها، أو ضــد الظلم والقمع الذي 

صاحبها.
 30 2012، قامــت نحو  وفي عــام 
خالل  الشيء  بنفس  مصرية  امرأة 
احتجاجــات على الدســتور، وفقا 

.Daily News Egypt ملوقع
وتقول الصحفية والناشطة، زينب 
املشــاط، إن “قص املرأة لشــعرها 
ميثــل عالمة على نقطــة انطالق 

جديدة”.
االحتجاجية  “البادرة  أن  ناصر  ويرى 

املتمثلــة بقــص الشــعر خلقت 
صدمة داخل إيران، بشــكل جعل 
اإلصالحيني، وهم جزء أقل تشــددا 
من النظــام اإليراني، يدعون إللغاء 
قانــون احلجاب إذا كان ســيوقف 

الصدامات والقتل”.
ويؤكــد ناصــر أن “التيــار اإليراني 
اللواتي  الناشطات  املتشدد يصف 
بأوصــاف  شــعورهن  يقصصــن 
بشعة، وهو غير سعيد أبدا بامتداد 

االحتجاجات بهذه الطريقة”.
مؤثرة  كانت  “االحتجاجات  ويقول: 
الفنانني  العديد مــن  أن  إذ  جــدا، 
العامليني  املشــهورين  والرياضيني 
انضمــوا إلى هذه احلملــة وبدؤوا 

مبساندة النساء اإليرانيات”.
ويضيف “كانــت هناك العديد من 
احلمــالت مــن النســاء اإليرانيات 
في  احلجــاب  علــى  املعترضــات 
حملة  ومنها  املاضية،  الســنوات 
‘األربعــاء األبيــض’ التي يخصص 

فيها يوم األربعاء لتصوير أنفسهن 
في املناطق العامــة بدون حجاب، 
وحملة ‘بــي حجاب’ التي أطلقتها 
اإليرانيــات انتصارا إلحدى الفتيات 
تصويرها  بعــد  اعتقلــت  التــي 
نفسها بدون حجاب وسط شوارع 
طهــران وحكم عليها بالســجن 

لسنوات عدة”.
وامتــدت حملة قص الشــعر من 
النســاء إلى الرجال، وشارك فيها 
الذين  اإليرانيني  الرياضيني  عدد من 
حلقوا شعر رؤوسهم ونشروا ذلك 
لناصر، كما  وفقا  عبر صفحاتهم، 
املقيمات في  اإليرانيات  إلى  امتدت 

الدول الغربية.
ويقول ناصر إن “هذه احلملة أخذت 
بعــدا آخر فــي صفــوف اجلبهة 
لسياســات  املعارضة  اإلصالحية 
إيــران، فذهب  الثــوري في  احلرس 
بعضهم إلى ربط احلملة بالقانون 
اإليراني املســتند إلى الشريعة، إذ 

يتســبب  القانون على من  يفرض 
املــرأة دية  أو  الفتاة  بقص شــعر 
توازي  اإليراني،  القانون  وفق  كاملة 
دية فقــد املعتدى عليــه العني أو 

األنف أو أي جزء من الوجه”.
بداية جديدة

النســاء لشــعرهن،  ويعني قص 
احتجاجا، إنهن “لم يعد لديهن ما 
للصحفية  وفقا  عليه”،  يخشــني 

زينب املشاط.
خصالت  ترتبط  للنساء  وبالنسبة 
الشــعر  بذكريات محــددة غالبا، 
إن  “احلــرة”  ملوقع  املشــاط  وتقول 
للمرأة  بالنسبة  الشعر  “قرار قص 
ليس قرارا ســهال، وميثل رســالة 
بأنها على استعداد للتخلي عن أي 
شيء وأنها ال تخاف من أي شيء”، 
وأنها “وصلت إلى مرحلة من القوة 
بحيــث أنها تقوم بالتخلي عن أعز 

ما متلك بيدها هي”.
سارة  النفســية،  الطبيبة  وتقول 
كوبوريك، ملوقــع Mane Addict إن 
بالسيطرة  الشــعور  إلى  “احلاجة 

دافع رئيسي وراء قصات الشعر”.
وقالــت إنــه “ميكن أيًضــا أن يعزز 
ثقتنا ويجعلنا نشــعر بتحســن 
جتاه أنفسنا”، وميكن أن ميثل تغيير 
الشــعر بداية جديدة أو يكون رمزا 

للتخلي” عن املاضي.
وينقــل املوقع عن ليــز هيوز، وهي 
قولها  أيضــا،  نفســية  طبيبــة 
إن “قص شــعرنا طريقة ســهلة 
الفوري. عندما  لتحقيق اإلشــباع 
يبدو كل شيء وكأنه ينهار، ميكننا 

التحكم في شكلنا اجلديد”.
وتقول الناشطة، رحمة شهاب، إن 
شعرها “مثل دفتر مذكرات”، حيث 
“ترتبط القصــات اجلديدة واأللوان 

اخملتلفة غالبا مبراحل” متر خاللها.
وتضيــف رحمة أن “قص الشــعر 
بهذه الطريقــة ميثل بداية جديدة، 
تكون غالبا بعــد طريق طويل من 
املعاناة، واملرأة حينما تقص شعرها 
ال تبــدأ صفحة جديــدة في دفتر 
املذكرات وإمنا ترمي الدفتر بأكمله 
وذكرياتــه املوجودة فيه وتبدأ دفترا 

جديدا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الســلطات الهندية، امس 
األربعاء، اعتبار اجلبهة الشــعبية 
لها  التابعة  واملنظمــات  للهنــد 
بالضلوع  واتهمتها  قانونيــة  غير 
ملدة خمس  وحظرتها  اإلرهاب،  في 
اعتقلت  بعدمــا  وذلك  ســنوات، 
الســلطات نحــو 100 من أعضاء 

اجلبهة هذا الشهر، وفقا لرويترز.
ونفت اجلبهــة، امس األول الثالثاء، 
عنف  أعمــال  بارتكاب  اتهامــات 

بعدما  للهند،  مناهضة  وأنشطة 
واحتجاز  مكاتبهــا  مداهمة  متت 
العشرات من أعضائها في واليات 

مختلفة.
الهندية في  الداخلية  وزارة  وقالت 
بيان “اتضح أن اجلبهة الشــعبية 
في الهند وشركاءها أو املنتسبني 
في  واجهاتهــا ضالعة  أو  إليهــا 
جرائــم خطيرة، تشــمل اإلرهاب 
ومتويله، وعمليات قتل مستهدفة 
النظــام  متجاهلــة  مروعــة، 

الدستوري”.
ويشكل املسلمون 13 في املئة من 
 1.4 ســكان الهند البالغ عددهم 
كثيرون  ويشــتكي  نسمة،  مليار 
منهم من التهميش في ظل حكم 
القومي  جاناتــا”  “بهاراتيا  حــزب 
الهندوســي بزعامة رئيس الوزراء، 
نارينــدرا مــودي. وســيثير احلظر 
على األرجح احتجاجا شــديدا بني 
معارضــي احلكومــة، التي حتظى 
مريحة في  وأغلبية  بدعم شعبي 

البرملان بعد مرور ثماني سنوات من 
تولي مودي رئاسة الوزراء ألول مرة.

وقال حــزب سياســي يعمل مع 
اجلبهة في بعــض القضايا ولكن 
يتــم تضمينــه فــي احلظر،  لم 
ضربــة  وجهــت  احلكومــة  إن 
اإلنســان،  وحقوق  للدميقراطيــة 
بحســب رويتــرز. وتعرضت بعض 
مكاتب احلــزب للمداهمة واعتقل 

بعض أعضائه هذا الشهر.
دعمــت اجلبهــة قضايــا مثــل 

االحتجاجات ضــد قانون املواطنة 
عام 2019 الذي يعتبره العديد من 
املســلمني متييزا ضدهم، وكذلك 
“كارناتاكا”  والية  في  االحتجاجات 
للمطالبة  العــام  هــذا  اجلنوبية 
في  املســلمات  الطالبــات  بحق 
ارتــداء احلجــاب فــي الفصــول 
إنها  احلكومة  وقالت  الدراســية. 
الصالت  وجدت “عددا من حــاالت 
للهند  الشعبية  للجبهة  الدولية 
بجماعات إرهابية عاملية”، مضيفة 

أن بعــض أعضائهــا انضموا إلى 
في  وشــاركوا  داعــش  تنظيــم 
“أنشــطة إرهابيــة” في ســوريا 

والعراق وأفغانستان.
وتشكلت اجلبهة الشعبية للهند 
2006 ومت إطالقها  أواخر عــام  في 
رسميا في العام التالي بدمج ثالث 
منظمات تتخــذ من جنوب الهند 
مقرا. وتصف نفسها على موقعها 
اإللكتروني بأنها “حركة اجتماعية 
تناضل من أجل التمكني الكامل”.

من فرنسا إلى إيران.. تاريخ من »االحتجاج بالمقص«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتهز الواليات املتحدة حزمة أســلحة جديدة 
1.1 مليــار دوالر ألوكرانيا، ســُيعلن  قيمتها 

عنها قريبا، وفق مسؤولني أميركيني.
وســتكون هذه احلزمة أحدث دفعة أســلحة 
تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات 

الروسية في شرق أوكرانيا.
الذيــن طلبوا عدم نشــر  وقال املســؤولون 
هوياتهم إنه ســيتم اإلعالن عــن احلزمة في 

األيام املقبلة، وفقما نقلت “رويترز”.
ومن املتوقع أن تســتخدم احلزمــة أمواال من 
التي  األمنية ألوكرانيــا  املســاعدة  مبــادرة 
الرئيس  إلدارة  للسماح  الكونغرس  خصصها 
جو بايدن باحلصول على األسلحة من الصناعة 

بدال من مخزونات السالح األميركية.
ووفق مصدر مطلع علــى اخلطة، فإن احلزمة 
الصاروخية  هيمــارس  أنظمــة  ستشــمل 
األنظمة  وأنواعــا مختلفة مــن  وذخائرهــا 
املضادة للطائرات املسيرة وأنظمة الرادار، إلى 

جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هنأ مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز 
آل الشــيخ، امس األربعــاء، األمير محمد بن 
ســلمان، ولي العهد، مبناســبة صدور األمر 
امللكي بأن يكون رئيســا جمللــس الوزراء، وفقا 

لوكالة األنباء السعودية “واس”.
وقال آل الشيخ إن قرار تعيني األمير محمد في 
منصب رئاسة احلكومة “يؤكد دعم ومساندة 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعودللطاقات الشبابية والكفاءات 
العاليــة التي تعمل بتفــان ملصلحة الوطن 
وقيادته وتســطر بحروف من ذهــب االنتماء 

للوطن والعمل من أجل رفعته”.
ونوه املفتــي بـ”العمل املتقن الذي قدمه ولي 
العهد عبر رؤية اململكــة 2030 التي واكبت 
تطلعات القيادة الرشيدة والشعب السعودي 
النبيل واتضحت معاملها فــي حتقيق تنمية 
مســتدامة انعكســت على عجلة التنمية 

واالزدهار في مختلف اجملاالت”.
وأصــدر ملك الســعودية، ســلمان بن عبد 
العزيز، أمرا ملكيا، الثالثاء، يتم مبوجبه تعيني 
ولي العهد، محمد بن ســلمان، رئيسا جمللس 

الوزراء.
وكما ُعنّي األمير خالد بن سلمان في منصب 

وزير الدفاع.
وجــاء في األمــر امللكي الذي نشــرته وكالة 
األنباء الرســمية “واس” أنه مت تكليف “األمير 
محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود 
ولي العهد رئيســا جمللس الوزراء، استثناء من 
حكم املادة )السادسة واخلمسني( من النظام 
األساسي للحكم، ومن األحكام ذوات الصلة 

الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

واشنطن تدعم كييف 
بأسلحة متطورة.. 

وتحضر عقوبات لموسكو 

مفتي السعودية يهنيء 
محمد بن سلمان بعد تعيينه 

رئيسا لمجلس الوزراء

شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصدر حليــف للرئيس فالدميير 
جديدا  نوويــا  حتذيــرا  بوتــني 
ألوكرانيا والغــرب، الثالثاء، في 
الوقت الذي بدأت فيه روســيا 
نشــر نتائج االستفتاءات التي 
أربعة   لضــم  متهيدا  أجرتهــا 

مناطق أوكرانية إليها.
وجهه  الذي  النــووي  والتحذير 
دميتــري ميدفيديف نائب رئيس 
امس  الروســي،  األمن  مجلس 
األول الثالثــاء، هــو واحــد من 
عدة حتذيــرات صدرت عن بوتني 
األســابيع  خالل  ومســاعديه 

املاضية.
ويقول دبلوماســيون إن الهدف 
الغرب  تخويــف  هــو  منهــا 
لتقليــص دعمــه لكييف من 
إلى اســتخدام  التلميح  خالل 
أسلحة نووية تكتيكية للدفاع 
عن األراضي التــي يتم ضمها 

من أوكرانيا.
اختلف  ميدفيديف  حتذير  لكن 
عن التحذيرات السابقة في أنه 
توقع ألول مرة أن حلف شــمال 

بحرب  يغامــر  لن  األطلســي 
نووية وباالنخراط مباشــرة في 
حرب أوكرانيــا حتى لو ضربت 
بأســلحة  أوكرانيا  موســكو 

نووية.
منشــور  في  ميدفيديف  وقال 
على تيليغرام: “أعتقد أن حلف 
شــمال األطلســي لن يتدخل 
بشكل مباشر في الصراع حتى 
في هذا السيناريو...الغوغائيون 
أوروبا لن ميوتوا  عبر احمليط وفي 

في كارثة نووية”.
بودوليــاك  ميخايلــو  جتاهــل 
هذه  زيلينســكي  مستشــار 
التصريحات، وقــال: “رغم ذلك 
احتالل  إلنهاء  عملنا  سنواصل 

أراضينا”.
أضــاف: “نعتقــد أن احلــرب ال 
ميكــن أن تنتهــي إال بعد حترير 
أراضينا وفقــا حلدود عام 1991 
املعترف بها دوليــا. ليس لدينا 

سيناريوهات أخرى”.
في  النووية  القوى  على  “يتعني 
العالم حتذير روســيا من أن أي 
النووية  لألســلحة  استخدام 

التكتيكية  أو  االســتراتيجية 
فــي أوكرانيا ســيواجه بإجراء 

ملموس”، وفقا لبودولياك.
وزارة  باســم  متحــدث  قــال 
الدفاع األميركيــة )البنتاغون( 
رايدر  باتريك  جنرال  البريجيدير 
التهديدات  من  الرغم  على  إنه 
الروسية ألوكرانيا وحلف شمال 
األطلسي باستخدام األسلحة 
ير  لم  البنتاغون  فــإن  النووية، 
أي تغييرات من شأنها أن تؤدي 
إلى تغيير موقف القوى النووية 

األميركية.
“مــن الواضح أننــا نأخذ هذه 
التهديدات علــى محمل اجلد. 
لكننا لم نر في هذه املرحلة أي 
شــيء من شأنه أن يدفعنا إلى 
هذا  في  النووي  موقفنا  تعديل 

الوقت”، وفقا لرايدر.
قال حلف شــمال األطلســي 
)الناتو( إن اســتخدام روســيا 
لألســلحة النووية غير مقبول 
وســتكون له عواقــب وخيمة 
للرئيس  أصدر حليــف  أن  بعد 
حتذيرا  بوتني  فالدميير  الروســي 

والغرب  ألوكرانيــا  آخــر  نوويا 
بشأن استخدام هذه األسلحة.
األمــني العــام للحلــف ينس 
اســتخدام  “أي  ســتولتنبرغ: 
لألســلحة النووية غير مقبول 
علــى اإلطــالق، وســوف يغير 
ويجب  متاما،  الصــراع  طبيعة 
أن تعلم روســيا أنــه ال ميكن 
االنتصــار في حــرب نووية وال 

يجب خوضها أبدا”.
“عندمــا نــرى هذا النــوع من 
مرارا  النووي يصــدر  اخلطــاب 
وتكرارا من روســيا، من الرئيس 
فالدميير بوتني، فهذا شيء يجب 
أن نأخــذه علــى محمل اجلد- 
ننقل رســالة  فإننا  وبالتالــي 
واضحة مفادها أن هذا سيكون 
له عواقب وخيمة على روسيا”.

احلكومــة  مســؤولو  وحــذر 
الروســية مرارا مــن أنهم قد 
نووية  يســتخدمون أســلحة 
التي  إذا حاولت قــوات كييف، 
املناطق،  بعض  على  تســيطر 
استعادة ما ســتعتبره روسيا 

قريبا أرضا خاضعة لسيادتها.

بعد حملة اعتقاالت.. الهند تحظر منظمة إسالمية وتتهمها باإلرهاب

“نووي روسي“ يثير غضب الناتو
والبنتاغون.. العواقب وخيمة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في بيجي
العدد/ 2022/6890
التاريخ/ 2022/9/26

م/ اعالن
الى/ املدعو )ثاير سطام امحيسن(

قــدم طالــب حجة الوفاة الســيد )ســطام 
امحيســن علي( طلبا يروم فيــه اصدار حجة 
الوفاة لك عليه تقرر تبليغك باحلضور امام هذه 
احملكمة خالل عشرة ايام من تاريخ النشر وعند 
عدم حضورك ستنظم حجة وفاة بحقك وفق 

القانون.
القاضي
مهند علي محسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في تكريت

العدد: 1628/ش/2022
التاريخ: 2022/9/28

اعالن
الى/ املدعى عليه/ عبود عبيد فرحان

اقامت املدعية )ســعاد حامد مهنــا( الدعوى املرقمة 
1628/ش/2022 في هذه احملكمــة تطالب فيها احلكم 
بنزع الوالية مــن املدعى عليه ولعدم وجود محل اقامة 
معلومة لك عليه قررت احملكمة تبليغك مبوعد املرافعة 
يوم 2022/10/24 عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حال عدم حضورك ســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول القانونية.
مع التقدير

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

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة مــن مديرية املوارد 
املائية العائدة للســيد حســن علي عبد 
احلسن/ ذي قار فمن يعثر عليها تسمليها 

الى جهة االصدار.

فقدان هوية
فقــدت الهوية وكالة مــواد غذائية صادرة 
من الشــركة العامة لتجارة املواد الغذائية 
باسم بشرى علي لفته على من يعثر عليها 

تسمليها الى جهة االصدار..

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 24882
التاريخ: 2022-9-28

اعالن للمرة االولى
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة 
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل للمشروع املذكور في اجلدول املرفق ربطا  وفقا السلوب املناقصة العامة .

2.  إن املناقصات  لهذا املشروع  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل ) .
3. ال يقبل العطاء املشترك للتقدمي على هذا املشروع لضمان إحالة املشروع لذات الشركة امللبية ملعايير واملتطلبات .

4.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن من الشــركات املقاولة واملقاولن العراقين وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول والشــركات العامة وكذلك الشركات العربية واألجنبية املتخصصة  ممن 
لها فرع داخل العراق ومســجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات واميل القسم cd@wasit.iq  علما ان نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
5.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها  وتكون غير قابلة لالستكمال  ومن 

ضمن شروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة .
6. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشــركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى ســحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها 

ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او خارجها .
7.املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشــمل جنســية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشــطته اجلديدة ، مدرج  في القائمة السوداء أو مدرج في قائمة 
الشركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إلى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة في املناقصات 

,  ال يوجد تضارب في املصالح،الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة اصوليا .

ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .
8. - على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة 

في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
9. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمن شراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح 
العطــاءات ( لغاية يوم ) االربعاء ( املصادف  12- 10 /2022  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمــة البيع للوثائق البالغة )2000000( مليونا دينار غير قابلة للرد, علما بان 
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة جلنة الفتح ( في 

الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )االربعاء ( املصادف  12/   10 /2022.
10. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار ( 
ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما 
اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمن في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور 

فيه رقم املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
11. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة 
تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه 

اسم ورقم املناقصة .
12. على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر ســنتن املتتاليتن والتي تســبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك 

الشركة احلسابات اخلتامية ألخر سنتن فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتن والتي تسبق عام 2014 .
13. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف 
(  يبن حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معن دون وجود أي حركة 

للتدفق املالي للمدة املطلوبة .
14. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

15. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة ( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  مراعاة  ذلك عند التقدمي   
16. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .

17. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
18. على مقدم العطاء ملئ االســتمارات اخلاصة بالقســم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من 

قبله على جميع صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .
19. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .

20. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
21. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

22. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ   6  - 10 -2022 الساعة 10 ونصف صباحا  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء لذا اقتضى التنويه . 
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 24883
التاريخ: 2022-9-28

ت1 اعالن للمرة الثانية نظرا لعدم االشتراك في اإلعالن االول
ت 2 اعالن  للمرة االولى

على  حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022
 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الكبيرة 

1.يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل املشاريع املذكوره في اجلدول املرفق ربطا  وفقا ألسلوب املناقصة العامة .
2.  إن املناقصات لهذا املشاريع  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل ) .

3.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن من الشــركات املقاولة واملقاولن العراقين وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول ادناه والشــركات العامة وكذلك الشركات العربية واألجنبية املتخصصة  ممن لها فرع 
داخل العراق ومسجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل 

القسم cd@wasit.iq  علما ان نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها  وتكون غير قابلة لالستكمال  ومن ضمن شروط 

املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة .
5. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام 

القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او خارجها .
6.املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشــمل جنســية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشــطته اجلديدة ، مدرج  في القائمة الســوداء أو مدرج في قائمة الشــركات 
املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشــاركة في عمليات التعاقدات العامة أو اســتنادا إلى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في 

املصالح،الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة اصوليا .

ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .
7. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  

العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
8. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمن شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشــره باجلريدة الرســمية بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات ( 
لغاية يوم )  االربعاء( املصادف  12 / 10  /2022  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )2000000( مليونا دينار غير قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف 
ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة جلنة الفتح ( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا 

من يوم ) االربعاء  ( املصادف 12 / 10  /2022.
9. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار ( ويتضمن اإلشــارة 
الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 
على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمن في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكترونية ويستبعد 

العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس 
الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتن املتتاليتن والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة احلسابات 
اخلتامية ألخر سنتن فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتن والتي تسبق عام 2014 .

12. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبن حركة 
التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معن دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة .

13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  مراعاة  ذلك عند التقدمي   
15. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .

16. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
17. على مقدم العطاء ملئ االستمارات اخلاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله على جميع 

صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .
18. في حالة تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك االخر استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .
19. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .

20. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
21. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

22. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ 6   - 10 -2022 في مديرية بلديات واسط ومديرية بلدية الكوت  الساعة 10 ونصف صباحا  قاعة االجتماعات لذا اقتضى التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

يسر )شــركة النفط الوطنية/ شركة نفط الشــمال( بدعوة اجملهزين الراغبن باالشتراك 
لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز )مولــدة كهربائية بقدرة KVA-1500( عدد/ 1، املنشــأ املاكنة: 
انكليزي، أميركي منشــا نوع التوليد: انكليزي/ فرنسي/ ايطالي( وفق الشروط واملواصفات 

الفنية املدرجة في الوثيقة وحسب الشروط اآلتية:
1- يتم طلب للحصول على وثائق املناقصة من )شــركة نفط الشــمال/ قســم العقود- 
كركوك- عرفة( من قبل املدراء املفوضن او اخملولن الرســمين مبوجب وكالة صادرة من دائرة 
الكاتب العدل للســنة احلالية، او تخويل مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية 

.)CD( على شكل قرص
2- ســعر شراء وثيقة املناقصة )150,000( مائة وخمســون ألف دينار غير قابل للرد ما عدا 

احلاالت املذكورة في التعليمات.
3- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.

4- على املشــترك عند شــراء وثيقة املناقصة تقدمي صورة ملونة من شــهادة التأســيس 
للشــركات العراقية أو هوية غرفة التجــارة نافذة والهوية الضريبية املوحدة وبالنســبة 
للشركات األجنبية الراغبة باملشاركة تقدمي شهادة تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل 

الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات/ وزارة التجارة.
5- تقدمي كتاب عدم املمانعة باالشــتراك في املناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون 

الى شركة نفط الشمال )النسخة األصلية(.
6- تقدمي الهوية الضريبية املوحدة للسنة احلالية متضمنة الرقم الضريبي لالفراد والشركات 

وفي حال عدم تقدمي الهوية الضريبية املوحدة يستبعد من املنافسة
7- على اجملهز تقدمي الهوية الضريبية باســم )الشركة/ ومديرها املفوض( صادرة من قسم 

الشركات في الهيئة العامة للضرائب او باسم )افراد او مكتب(
8- تقدمي كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية

9- تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتن املصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة 
لشركات القطاع العام تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتن مصدقة من قبل ديوان الرقابة 

املالية االحتادي.
10- تقدمي عدد )2( من االعمال املماثلة التي قامت باجنازها الشــركة التي قدمت العرض مع 

العرض التجاري مصدقة من اجلهات التي اجنزت لصاحلها
11- تقدمي تأمينات أولية لضمان جدية املشاركة مببلغ )9,000,000(  تسعة مالين دينار على 
شكل صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان ومغطي ائتمانيا المر شركة نفط الشمال 
)يتضمن االســم والعنوان الوظيفي للمخولن  بالتوقيع وتدوين مبلغ اخلطاب رقما وكتابة 
وذكر تاريخ النفاذية وشــروطها والغرض من إصدراها مع ذكر اسم ورقم املناقصة( صادرين 
من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذة ملدة )28( ثمانية وعشــرين يوما بعد 
انتهــاء فترة نفاذية العطاء قابلــة للتمديد عدا املصارف )حتت التصفية وإشــراف ووصايا 
وتأهيل ومتابعة البنك املركــزي العراقي( وملزيد من املعلومــات مراجعة البريد اإللكتروني 

)cbi@cbi.iq( البنك املركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة.
12- ايصال املادة الى مخازن شركة نفط الشمال/ كركوك

13- الكلفــة التخمينية للمناقصة هي: )450,000,000( اربعمائة وخمســون مليون دينار 
عراقي.

14- يستبعد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن )+ - 20%( من الكلفة التخمينية
 تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تســعن يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابل 

للتمديد.
15- يتم قبول العطاءات املقدمة في عقود التجهيز وعقود اخلدمات غير االستشــارية التي 
تقل عن )20%( من الكلفة التخمينية شريطة ان يكون املناقص شركة مصنعة رئيسية او 
وكيال حصريا او موزعا معتمدا على ان يتم االلتزام بتقدمي حتليل ســعري مقنع الى شركتنا 

التي تتولى دراسة املوضوع التخاذ قرارها باملوافقة على قبول العطاء من عدمه.

16- تكــون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تســعن يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 
قابلة للتمديد 

17- مدة التجهيز )180( يوما
18- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ مصادقة القسم القانوني. 

19- يعقد املؤمتر الفني اخلاص باإلجابة عن استفسارات املشاركن اخلاصة باملناقصة في متام 
الساعة )12،00( الثانية عشرة ظهرا من يوم اخلميس املوافق 2022/11/3 في قاعة السينما 

)عرفة(.
20- تاريخ غلق املناقصة في متام الساعة )12،00( الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 

.2022/11/8
21- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رســمية فيكون الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ 

غلق املناقصة.
22- تودع العطاءات في صندوق رقم )2( اخلاص بالتجهيز احمللي الكائن في استعالمات )دوائر 
عرفة/ غرفة اســتقبال اجملهزين( في منطقة عرفة كركوك وقبل )12,00( الســاعة الثانية 

عشرة من ظهر يوم غلق املناقصة.
23- ال يســمح بتقدمي العطاءات اإللكترونية، وميكن استالم العطاءات عبر البريد املسجل 
على أن يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.
24- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين املشاركن.

25- تســتبعد العطاءات التي ال تتضمن على وصل شــراء اوراق املناقصة اال في حالة قيام 
اجملهز بتقدمي ما يثبت وجود وصل الشراء ولكن لم يرفق من قبله سهوا عند تقدمي العطاء

26- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 
27- فــي حال عدم التزام مقدم العطاء مب تتطلبها الوثيقة القياســية بكافة أقســامها 

وبنودها سيتم استبعاد عطائه.
28- للشركة احلق في إلغاء املناقصة وقبل اإلحالة وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال 

يحق للمناقصن املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق املناقصة.
29- جميع املواد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد إجراء الكشف والفحص واملطابقة 

الفنية.
30- في حال رفض املواد اجملهزة يتوجب رفعها وســحبها واستبدالها خالل )15( يوما اعتبارا 

من تاريخ التبليغ بأن املواد غير مطابقة للمواصفات املطلوبة.
31- يجب أن تكون املواد اجملهزة خالية من أي تلوث إشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات 

القانونية.
32- تتحمل الشركة احملالة اليها املناقصة أجور النشر واإلعالن

33- تســتقطع نسبة )2،7%( من مبلغ العقد الغراض ضريبة الدخل وترد للطرف الثاني بعد 
جلب ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة.

https://( 34- للمزيد من املعلومات حول املناقصة بامكان زيارة املوقع االلكتروني لشــركتنا
nocoil.gov.iq/ar/( واالطالع على تفاصيل املناقصة

35- يخضع العقد للقانون العراقي والتعليمات والتشريعات النافذة، وقانون حتصيل الديون 
احلكومية رقم )56( لسنة 1977. 

36- تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية 
بنسبة )10%( للمنتج احمللي. وفي حال تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني )العام 

ثم اخلاص( أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني. 
37- مراجعة الفقرة )22-1( من ورقة بيانات العطاءات بخصوص عدد نسخ العطاء املطلوب 

تقدميها.

قسم العقود/ هيئة اخلدمات واملواد
شركة نفط الشمال

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

 مبلغ بيع وثائقهوية التصنيف)دينار(
املناقصة بالدينار

12022-8-108

 مشروع تنفيذ شبكات مجاري
 ثقيلة وامطار مع محطة

 مشتركة وخطوط دفع في
 األجزاء املتبقية من منطقة
 اخلاجية في قضاء الكوت

2000,000  رابعة انشائي٦00,200,8,930,010,0005401٧8

 اخلبرة التخصصية
٦,03٦,025,2٧٧معدل االيراد السنوي٧,144,008,000املطلوبة

٧44,1٦٧,500السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

هوية التصنيف)دينار(
 مبلغ بيع وثائق

 املناقصة
بالدينار

 ثالثة انشائي13,891,3٦2,٦00425138,913,٦2٦ تطوير منطقة الكرميية في مدينة الكوت٧0-32022-5.
2000000عاشرة كهرباء

11,930,229,05٧معدل االيراد السنوي11,113,090,080اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )3( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي اخلبرة العامة2,941,٧00,31٦السيولة املالية املطلوبة
العطاء .

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

هوية التصنيف)دينار(
 مبلغ بيع وثائق

 املناقصة
بالدينار

 ثانية انشائي11,1٧1,089,400500111,٧10,894تطوير حي االسرى في قضاء الصويرة42022-4-10٧.
2000,000ثامنه كهرباء

5,300,٦81,921معدل االيراد السنوي٧,2٦1,208,110اخلبرة التخصصية املطلوبة

 يجب تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )3( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي اخلبرة العامة1,30٧,01٧,459السيولة املالية املطلوبة
العطاء .

جمهورية العراق
شركة النفط الوطنية العراقية

شركة نفط الشمال
)شركة عامة(

إعالن مناقصة محلية عامة
))إعالن للمرة األولى((

]L.48.21.7019.01 :م/ ]املناقصة املرقمة
))1500-KVA جتهيز مولدة كهربائية بقدرة((



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح  الجديد:

ارتفعــت أســعار النفــط اخلام 
بســبب توقعات خفــض اإلنتاج 
وذلــك بعد تراجعاتها الســعرية 
إلــى مســتويات قياســية جراء 
االقتصــادي  التباطــؤ  مخــاوف 
وضعف الطلب عقب رفع الفائدة 
التضخم  األمريكيــة ملكافحــة 
في الواليــات املتحــدة وعدد من 

االقتصادات الرئيسة في العالم.
الطلب  انخفاض  مخاوف  وتنامت 
الدولي  االقتصادي  الوضع  بسبب 
املتوتر فيما تفكر الســوق حاليا 
في القاع الســعري للنفط اخلام 
وسط توقعات بأن يقدم املنتجون 
في “أوبك +” وخارجها على خفض 
اإلنتــاج الســتعادة التــوازن في 

السوق ودعم األسعار.
وقال محللون نفطيون: إن السوق 
أوكرانيا  تترقب تطورات احلرب في 
على  األوروبي  احلظــر  تأثير  ومدى 
استيراد النفط اخلام الروسي بحرا، 
بدءا من كانون األول املقبل واحلظر 
النفطية  املنتجــات  املماثل على 
بحلول فبرايــر املقبل، الفتني إلى 
أن  ســاكس  جولدمان  بنك  توقع 
خام برنت قد يصل إلى 125 دوالرا 
العام املقبل، رغم ســقف أسعار 
مجموعة  وصفتــه  الذي  النفط 
الـــ7 كأداة إلبقاء الســوق مزودا 
بالنفط الروسي وخلفض األسعار.

وتوقــع احملللــون أن تكــون هناك 
املنتجني من  خطوات من جانــب 
أن  األســعار، خاصة  أجل متاسك 
الســوق في املرحلة الراهنة تدفع 
أسعار النفط إلى ما دون 90 دوالرا 
أن تســهم  للبرميل، بينما ميكن 
تخفيضات إنتاج “أوبك” اإلضافية 
احملتملة والعقوبات الروسية التي 
تلوح في األفــق وانتهاء إصدارات 
االســتراتيجي  البترول  احتياطي 
في دعم األسعار من خالل حتجيم 

املعروض النفطي.
وفي هــذا اإلطار، يقول ســيفني 
“فــي  شــركة  مديــر  شــميل 
إن  األملانيــة:  إندســتري”  جــي 
االنخفاضــات الســعرية األخيرة 
الركود  مخاوف  تصاعد  ســببها 
وتفوق تأثيرهــا في عوامل اخملاطر 
اجليوسياسية املرتبطة باحلرب في 
أوكرانيا، مشيرا إلى أن سعر خام 
برنت اقترب بالفعل من مستويات 
أسعار النفط ما قبل اندالع احلرب 
عنــد أقــل بقليل مــن 90 دوالرا 

للبرميل.

وأشــار إلى أن أسعار النفط اخلام 
ارتفعت فــي فبراير املاضي عقب 
اندالع احلرب إلى ما يقرب من 140 
من  مخاوف  وسط  للبرميل  دوالرا 
الفتا  الروســية،  البراميل  فقدان 
إلى أن السوق تسعى إلى التأقلم 
حاليا مع منو معــدالت التضخم 
الغرب  في  الفائدة  أسعار  وارتفاع 
جنبا إلى جنب مع عمليات اإلغالق 

املتأرجحة في الصني.
مــن ناحيتــه، يقول روبــني نوبل 
مدير شــركة أوكســيرا الدولية 
التقديــرات  إن  لالستشــارات: 
الدولية لوضع الســوق النفطية 
في الربع الرابع تشــير إلى تغلب 
العوامل الســلبية ورمبــا تتراجع 
أساسيات النفط بشكل أكبر ما 
انخفاض  وتيرة  إلى استمرار  يؤدي 
األسعار لكن اخملاطر ال تزال قائمة 
مع طاقة فائضــة قليلة للنفط 

اخلام وبعض املنتجات الرئيسة.
وأشــار إلى تأثر السوق النفطية 
بانخفــاض الطلب علــى النفط 
في الصني فــي العام اجلاري وذلك 
ألول مــرة منذ عقود حيث كان منو 
الطلب خــالل النصف الثاني من 

العــام أضعف مما كان متوقعا في 
الغربية  وأوروبا  املتحــدة  الواليات 
والصني، كما أن صــورة االقتصاد 
املنذرة  بالعالمــات  مليئة  الكلي 

بشأن تأرجح الطلب العاملي.
كروج  ماركوس  أوضح  جانبه،  من 
كبير محللي شركة “إيه كنترول” 
ألبحــاث النفــط والغــاز، أن رفع 
الفيدرالي  مجلــس االحتياطــي 
األمريكي ألســعار الفائدة مبقدار 
الثالثة  للمرة  أســاس  نقطة   75
هــذا العام ملكافحــة التضخم، 
نــال كثيرا من معنويات الســوق 
حدوث  بقوة  تتوقع  أصبحت  التي 
الركود االقتصــادي العاملي، بينما 
في املقابل ال يزال الطلب اإلجمالي 
على النفط في تزايد رغم تشاؤم 

كثيرين.
وأكــد أن مخاوف الركود تتســع 
وتنعكــس كثيرا على اســتقرار 
ســوق النفط اخلام، مشــيرا إلى 
توقعات صادرة عن بنك ســتاندرد 
تشــارترد ترجــح أن الســوق قد 
تتحــول إلــى فائض كبيــر وغير 
معــروف في املعــروض النفطي، 
بعد  تبدلت  التوقعات  أن  موضحا 

أن كانت في فترات سابقة تراهن 
على حدوث عجز كبير في العرض 
قد يدفع األسعار إلى مستوى 150 

دوالرا للبرميل في الربع الثالث.
بدورها، تقول نايال هنجستلر مدير 
إدارة الشــرق األوسط في الغرفة 
الفيدراليــة النمســاوية: إن بدء 
مخزونات النفط العاملية التجارية 
فــي النمو في األســابيع األخيرة 
يعد مؤشــرا على معاناة الطلب 
سيتسارع  االجتاه  هذا  أن  مرجحة 
في الربع الرابع، وخالل بداية العام 
املقبل خاصــة مع انتهاء الواليات 
املتحدة مــن برنامج إطالق كامل 
احتياطيات النفط االستراتيجية.

الرؤى  اســتمرار  إلــى  وأشــارت 
املتفائلــة لوضــع الســوق رغم 
اخملاطــر الراهنة، الفتــة إلى توقع 
بنــك جولدمان ســاكس أن خام 
برنــت قد يصــل إلــى 125 دوالرا 
العام املقبل، رغم ســقف أسعار 
مجموعة  وصفتــه  الذي  النفط 
السوق مزودة  السبع كأداة إلبقاء 
بالنفط الروسي وخلفض األسعار. 
من ناحيــة أخــرى، وفيما يخص 
ارتفعت أسعار النفط  األســعار، 

ما يربو على 1 في املائة أمس، بعد 
أن هوت إلى أدنى مستوياتها منذ 
اليوم السابق  تسعة أشــهر في 
وســط مؤشــرات على أن حتالف 
“أوبــك +” قد يشــرع في خفض 
اإلنتاج لتجنــب مزيد من االنهيار 

في األسعار.
وصعــدت العقــود اآلجلــة خلام 
دوالر   1.17 نوفمبر  تســوية  برنت 
أو 1.39 فــي املائة إلى 85.23 دوالر 
 06:44 الســاعة  بحلول  للبرميل 
بتوقيت جرينتــش، بينما ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
تســليم  األمريكــي  الوســيط 
نوفمبر 1.13 دوالر إلى 77.84 دوالر 

للبرميل.
وتراجع الدوالر عن أعلى مســتوى 
له منذ 20 عاما الذي كان المسه 
في اليوم السابق، ما أضفى بعض 
سوق  على  باالطمئنان  الشــعور 

النفط.
السابقتني،  التداول  وفي جلستي 
انخفض خام برنــت 7.1 في املائة 
بينما تراجع خام غرب تكســاس 
الوسيط 8.1 في املائة حتت ضغط 
النفط  يجعل  الذي  الدوالر  ارتفاع 

اخلام املقوم بالــدوالر أكثر تكلفة 
إلى املشترين من حائزي  بالنسبة 
اخملاوف  وكذلك  األخــرى  العمالت 
املتزايدة من أن يؤدي رفع أســعار 
الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه 
الطلب على  إلى تقليص  يؤدي  أن 

الوقود.
وفــي رد فعل علــى االنخفاضات 
األخيرة، أملح مســؤولون من كبار 
املنتجــني إلــى إمكانيــة اتخاذ 
اســتقرار  على  للحفاظ  إجراءات 

األسعار.
وقال إحسان عبداجلبار وزير النفط 
العراقي اإلثنــني املاضي إن حتالف 
الوضع في أسواق  يراقب   ”+ “أوبك 
اخلام وإنه يريد احلفاظ على التوازن 

في األسواق.
وقــال في مقابلة مــع التلفزيون 
العراقــي الرســمي “ال نريد زيادة 
حــادة فــي أســعار النفــط أو 

انهيارها”.
وقال محللــون: إن عمليات البيع 
قد  النفط  أســواق  اإلضافية في 
تــؤدي إلى تدخل “أوبــك +” لدعم 
إنتاجها  األسعار من خالل خفض 

بشكل جماعي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دفعت األســواق املاليــة املتوترة 
الــدوالر إلى أعلى مســتوى في 
عقدين امس األربعاء، إذ أدت زيادة 
أســعار الفائدة حول العاملية إلى 
تزايد اخملــاوف من الركــود، بينما 
اإلسترليني هبوطا  اجلنيه  سجل 
األخيرة  التحذيــرات  بعــد  أكبر 
بشــأن خطط خفــض الضرائب 

البريطانية.

األمريكي  الدوالر  مؤشــر  وارتفع 
0.5 % إلى مستوى قياسي  بنحو 
اجتاهه  ودعم   ،114.78 عند  جديد 
الصعودي االرتفــاع املتواصل في 
عوائد ســندات اخلزانة األمريكية 
ألجل عشر ســنوات التي وصلت 
ملســتوى %4 ألول مرة منذ 2010، 

وسجلت 4.013 %.
وحقق الدوالر مكاسب على نطاق 
واسع، فقد انخفض اليورو بنسبة 

0.43 % إلى 0.956 دوالر. كما هبط 
للكثير  يتعرض  الذي  اإلسترليني 
0.7 %إلى  من الضغوط بنســبة 
1.0678 دوالر. كمــا تراجع الدوالر 
األسترالي احلساس بشكل خاص 
املســتثمرين  معنويات  لتقلبات 

بنسبة 1%.
وبحســب “رويترز” يقــود )البنك 
املعركــة  األمريكــي(  املركــزي 
العاملية ملواجهة ارتفاع التضخم، 

وأصبح حتى أكثر تشــددا مؤخرا 
وأشــار إلــى املزيد مــن الزيادات 
إلى  لتضاف  الفائدة  أســعار  في 
األشــهر  في  الكبيرة  التحركات 

القليلة املاضية.
تكاليــف  رفــع  مواصلــة  وأدت 
االقتــراض إلى زيــادة اخملاوف من 
حدوث ركــود عاملي، مما عزز ارتفاع 
عوائد الســندات حــول العالم، 
مقابــل  الــدوالر  ارتفــاع  أن  إال 

اإلســترليني تأثر أيضــا بعوامل 
محلية بريطانيــة، بعدما أعلنت 
البريطانية األســبوع  احلكومــة 
املاضــي خطة خلفــض الضرائب 

وزيادة االقتراض.
انخفــاض  إلــى  ذلــك  وأدى 
1.0327 دوالر يوم  اإلسترليني إلى 
االثنني، وهو تراجع قياســي، بعد 
أن اســتقر بالقرب من مســتوى 
موازنة  إعــالن  قبل  دوالر   1.1300

اململكة املتحدة األسبوع املاضي.
وفي آسيا، وصل الني إلى 144.53 
للدوالر، وال يــزال بالقرب من أدنى 
حتى  ســنوات  منذ  مســتوياته 
بعد تدخــل اليابان لدعم العملة 
الهشة األســبوع املاضي، وهبط 
اليــوان الصيني في اخلــارج إلى 
أدنى  وهو  الــدوالر،  مقابل   7.249
مســتوى منــذ بدء إتاحــة هذه 

البيانات في عام 2011.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبطت أســعار النفــط أكثر من 
واحد باملئة، امــس األربعاء، متأثرة 
بارتفــاع الدوالر األمريكــي وتزايد 
مخزونات اخلام التي عوضت الدعم 
من تخفيضــات اإلنتاج األمريكية 

الناجمة عن إعصار إيان.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام برنت 
91 ســنتا، أو ٪1.05 ، إلــى 85.36 
الســاعة  بحلول  للبرميــل  دوالرًا 
04:41 بتوقيــت جرينتش ، في حني 
تراجعت العقــود اآلجلة خلام غرب 

 85 األمريكي  الوســيط  تكساس 
سنًتا ، أو ٪1.08 ، عند 77.65 دوالرًا 

للبرميل.
له  أعلى مستوى  الدوالر  وســجل 
الزمــن مقابل  خالل عقديــن من 
ســلة من العمالت علــى خلفية 

ارتفــاع عوائــد ســندات اخلزانة، 
يعمــل الدوالر القــوي على تقليل 
الطلب على النفــط بجعله أكثر 
الذين  للمشترين  بالنسبة  تكلفة 

يستخدمون عمالت أخرى.
وتراجعت أسواق األسهم اآلسيوية 

حيث أدى ارتفاع تكاليف االقتراض 
إلى إذكاء اخملــاوف من حدوث ركود 
عاملي، مما أدى إلى إخافة املستثمرين 

ليتجهوا الى الدوالر كمالذ آمن.
وارتفعــت مخزونــات النفط اخلام 
األمريكيــة بنحو 4.2 مليون برميل 

لألســبوع املنتهي في 23 سبتمبر 
ايلــول، بينما تراجعــت مخزونات 
البنزين بنحو مليــون برميل، وفًقا 
ملصادر الســوق امس األول الثالثاء، 
نقالً عن أرقام مــن معهد البترول 

األمريكي.

متابعة ــ الصباح الجديد :
قــال البنــك الدولي أمــس إن النمو 
االقتصادي في منطقة شــرق آســيا 
واحمليط الهادئ سيضعف بشكل حاد 
عام 2022 بســبب التباطؤ في الصني، 
لكن وتيرة النمو سترتفع العام املقبل.
وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات 
يرجع بشــكل أساســي إلى التباطؤ 
احلاد في الصــني، الناجم عن قواعدها 
انتشار فيروس  الصارمة اخلاصة بعدم 
كورونــا، التي يطلق عليها سياســة 
صفــر كوفيــد، التي عطلــت اإلنتاج 

الصناعي واملبيعات احمللية والصادرات.
الصــني،  أن تشــهد  املتوقــع  ومــن 
التي تشــكل 86 في املائــة من الناجت 
االقتصادي للمنطقــة التي تضم 23 
دولة، منوا بنســبة 2.8 فــي املائة هذا 
العام، فــي تباطؤ كبير عــن توقعات 
5.0 في املائة.  البنك السابقة البالغة 
وفي عام 2021، منــا االقتصاد الصيني 
8.1 في املائة، وهــو أفضل منو له منذ 

عشرة أعوام.
وبالنســبة إلى عــام 2023، يتوقع أن 
يشــهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

منوا 4.5 في املائة.
وهناك خطر آخر يهــدد آفاق املنطقة 
يتمثــل في الزيــادات احلادة ألســعار 
الفائدة التي تقررهــا البنوك املركزية 
في أنحاء العالــم ملكافحة التضخم 
املتصاعــد. وقال البنــك الدولي إنها 
تســببت في تدفق رؤوس األموال إلى 

اخلارج وانخفاض في قيمة العمالت.
إلى ذلك، تعهد بنك التنمية اآلسيوي 
14 مليار  الثالثاء بتقدمي قروض بقيمة 
دوالر علــى أربعة أعــوام لتعزيز األمن 
الفقيــرة في منطقة  للدول  الغذائي 
آســيا واحمليط الهادئ، في ظل ارتفاع 

األسعار في العالم والتغير املناخي.
البنك  أوضح  “الفرنســية”،  وبحسب 
الذي يقــدم قروضا ومســاعدات إلى 
أفقــر دول املنطقة، أن هــذا التمويل 
ســيخصص حتديــدا إلنتــاج املــواد 

تهدف  وملشــاريع  وتوزيعها،  الغذائية 
إلى التخفيف من املفاعيل الســلبية 

للتغير املناخي.
وســيتوزع هذا التمويل بني 3.3 مليار 
دوالر هذا العــام و10.7 مليار دوالر بني 
2023 و2025، بحســب ما أفاد البنك 
الــذي يضم 49 عضوا مــن جزر كوك 
في احمليط الهادئ إلى كازاخستان في 

آسيا الوسطى.
وكان البنــك مينح حتــى اآلن ملياري 
القروض سنويا ملشاريع على  دوالر من 

ارتباط باألمن الغذائي.
وأعلن ماساتســوجو أســاكاوا رئيس 
البنــك خــالل مؤمتــر صحافــي عبر 
اإلنترنت أن “انعدام األمن الغذائي يهدد 
بتقويض عقود من التقدم على صعيد 

التنمية في آسيا واحمليط الهادئ”.
ورأى أن هنــاك حاليا عدة عوامل خلف 
“تدهور الوضع” ذاكــرا منها خصوصا 
الغزو الروســي ألوكرانيا وتفشي وباء 
كوفيــد - 19، اللذين أثــارا بلبلة في 

ارتفاع  في  وأســهما  اإلمداد  سالسل 
أســعار املواد الغذائية إلى “مستويات 
قياسية”. وتابع أســاكاوا “علينا أيضا 
أن نبقــي نصب أعيننــا أن أزمة األمن 
الغذائي احلالية ستتفاقم أكثر إذا لم 
نتوصل إلــى مكافحة التغير املناخي” 
معتبــرا أن هذه املعركة “ســيربحها 
العالم أو يخســرها في آسيا واحمليط 

الهادئ”.
وأفــاد بأن أكثر من مليار شــخص في 
املنطقــة “يفتقرون إلى تغذية صحية 

بسبب الفقر وأسعار املواد الغذائية”.
وصدر إعــالن بنك التنمية اآلســيوي 
بعدما خفض أخيرا توقعاته للنمو عام 
2022 في املنطقة إلــى 4.3 في املائة 
مقارنة بـ 5.2 في املائة في أبريل، مبديا 
مخاوف خصوصا حيال عواقب تشديد 
النقدية  الدول سياســاتها  عديد من 
بصــورة متزايــدة لكبــح التضخم، 
وتدابير اإلغالق املتكررة في الصني عمال 

بسياسة “صفر كوفيد”.

تزايد التوقعات بخفض اإلنتاج
ينعش سوق النفط واالسعار تعاود الصعود بغداد ـ الصباح الجديد :

والعراقي”  “االجنبي  الذهب  انخفضت أسعار 
في األســواق احمللية بالعاصمــة بغداد، فيما 
اقليم  اربيل عاصمة  اســتقرت في اســواق 

كوردستان، امس األربعاء
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد ســجلت امــس األربعاء ، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي 332 الف دينار، وسعر الشراء 
328 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس 

الثالثاء 334 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 302 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

298 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 330 الف دينار و 340 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 300 الفاً و 310 الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العاملية  التجارة  العامة ملنظمة  حذرت املديرة 
نغوزي أوكوجنــو إيوياال، امــس األربعاء، من أن 
العالم مقبل على “ركود عاملي” في وقت يواجه 

“أزمات متعددة”.
وقالت أوكوجنو إيوياال لدى افتتاح املنتدى العام 
التوقعات  إن  الســنوي للمنظمة في جنيف، 
كانت تشــير من قبل إلى “انتعاش في مرحلة 
ما بعد الوباء.. لكن علينــا اآلن أن نواجه بوادر 

ركود قادم”، مشددة على أنه “ركود عاملي”.
وأكــدت “أعتقــد أن هذا ما نتجــه إليه. لكن 
في الوقت نفســه، علينا أن نبدأ التفكير في 
االنتعــاش. علينا العودة إلى النمو”، مشــيرة 
إلــى أن الوضع “صعب جــدا إذ يواجه العالم 
أزمات متعــددة، منها انعدام األمن والصدمات 
املناخية وارتفاع أســعار املــواد الغذائية، وهي 
صدمــات خارجية متزامنة تضــع العالم في 

موقع هّش”.
وأضافت “علينا التفكير فــي ما يترتب علينا 
القيام به، في السياســات الواجــب اتباعها 
للعــودة إلى النمــو”، معتبــرة أن األمر األكثر 
إحلاحا على املدى القريــب هو معرفة “كيفية 
ضمان األمن الغذائي” في العالم، مبدية قلقها 

كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب، امس األربعاء، إذ ارتفع 
الدوالر وعوائد ســندات اخلزانة األميركية إلى 
مســتويات هي األعلى منذ عدة سنوات بعد 
تصريحات متشــددة من مســؤولي مجلس 
الفدرالي والتي عززت توقعات رفع حاد ألسعار 

الفائدة.
غرينتش،  بتوقيــت   04:04 الســاعة  وبحلول 
نــزل الذهب في املعامــالت الفورية %0.3 إلى 
1624.12 دوالراً لألونصــة، مقتربــاً مــن أدنى 
مســتوى فــي عامني ونصــف العــام البالغ 
1620.20 دوالراً الذي المسه في وقت سابق من 

األسبوع.
وانخفضت العقــود األميركية اآلجلة للذهب 

%0.3 إلى 1631.60 دوالراً.
وارتفع مؤشــر الــدوالر إلــى ذروة جديدة هي 
األعلى في 20 عاماً، مما يجعل الذهب املســعر 
بالنســبة  تكلفة  أكثر  األميركية  بالعملــة 

للمشترين من حائزي العمالت األخرى.
وزادت عوائد سندات اخلزانة األميركية ألجل 10 

سنوات إلى %4 للمرة األولى منذ عام 2010.
وبالنســبة للمعادن النفيســة األخرى، نزلت 
الفضة في املعامالت الفورية إلى أدنى مستوى 
في 3 أسابيع وســجلت في أحدث التعامالت 

انخفاضاً %1.4 إلى 18.17 دوالر لألونصة.
ونــزل البالتــني %0.7 إلــى 842.52 دوالراً بعد 
أن ســجل في وقت ســابق أدنى مستوى منذ 
اخلامس من أيلول، وانخفض البالديوم %1.2 إلى 

2061.31 دوالراً.

انخفاض أسعار الذهب في 
بغداد واستقرارها في أربيل

مديرة منظمة التجارة العالمية 
تحذر من ركود عالمي قادم”

هبوط الذهب مع صعود 
الدوالر وعوائد السندات

الدوالر قرب أعلى مستوياته في 20 عاما 

أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الدوالر إلى ذروة جديدة

البنك الدولي: الزيادات الحادة ألسعار الفائدة خطر يهدد شرق آسيا

اخلميس 29 ايلول 2022 العدد )4982(

Thu. 29 Sep. 2022 issue )4982(



7 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشرقاط

العدد: 4948
التاريخ: 2022/9/27

اعالن حجة وفاة
الى ذوي املواطن/ مســاهر علي حسني 
عبــد الصحن/ الســكن الشــرقاط/ 
اسديرة سفلى ســابقا مجهول محل 

االقامة حاليا.
قــدم طالب احلجــة )عبد الــرزاق علي 
حســني عبد الصحن( طلبــا الى هذه 
احملكمة يطلب فيه اصدار حجة الوفاة 
لشــقيقه )مســاهر علي حسني عبد 
الصحــن( فمــن لديــه معلومات عن 
املتوفي وســبب وفاته وللمعترض على 
الوفاة احلضــور امام هذه  اصدار حجة 
احملكمة ليثبتها خالل عشــرة ايام من 
اليــوم التالي للنشــر لغــرض اكمال 

اجراءات حجة احلجر والقيمومة.
القاضي

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية في 

البصرة
م/ اعادة اعالن مناقصات

تعلن الشــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائيــة في املنطقة اجلنوبية احدى 
تشــكيالت وزارة الكهرباء عن اعادة اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك 
حســب الشروط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من مقر املديرية 
العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة/ تقاطع الطويسة.
فعلى اصحاب الشــركات واملكاتب االختصاصية املســجلني بصورة رسمية 
الراغبني باملشاركة تقدمي عطائهم حســب الوثائق القياسية وبوضع العطاء 
في ظرف واحد مختوم ومؤشــر عليه رقم املناقصة وعنوانها واســم الشركة 
والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل االغلفة 
وان يكون العطاء مطبوع وليس كاتبة يد. ويكون شامال التأمينات االولية على 
شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره 
)6،000،000( فقط ســتة ماليني دينار على ان تســتكمل الى )5%( عند االحالة 
وقبل توقيع العقد وســوف يهمل العطاء غير املســتوفي للشــروط ولن يتم 
اســتالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من 
ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما بان املديرية غير ملزمة بقبول أوطأ 

العطاءات.
وملعرفة التفاصيل ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الكهرباء 

www.moelc.gov.iq 
ولإلجابة على االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني

soutgh_product_commercial 
املهندس
موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة بداءة الكوت

 العدد: 3602/ب/2022
التاريخ: 2022/9/28

الى املدعى عليه/ هادي شالل رمضان
اعالن

اقامت املدعية دعاء حسني معيدي الدعوى املرقمة اعاله تطلب 
دعوتــك للمرافعة واحلكم بتســديد مبلغ احد عشــر مليون 
وسبعمائة وتسعون الف ومائتان وخمسون دينار عراقي عن دين 
قرض وجملهولية محل اقامتك حســب اشعار مختار قضاء احلي/ 
حــي الوحدة وكتاب محكمة احلي بالعدد 83 في 2022/9/25 لذا 
تقرر تبليغك مبضمون عريضة الدعــوى املرقمة 3602/ب/2022 
ونشــر بصحيفتــني محليتــني لــذا اقتضى حضوركــم يوم 
2022/10/5 وفــي حال عدم حضوركم ســوف يتم الســير في 

اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكوت

العدد: 770/بحث اجتماعي/2022
الى املدعى عليه/ ماجد مكي عباس

اقامــت املدعيــة مها ثائر حســن الدعوى الشــرعية 
املرقمــة اعاله والتــي تطلب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكم باسترداد وضم االطفال الى حضانتها وجملهولية 
محل اقامتك حســب اشــعار مختار محلة الشرقية 
واملرفــق بكتاب مركز شــرطة البلدة بالعــدد 23832 
في 2022/9/27 عليه تقرر تبليغــك اعالنا بصحيفتني 
محليتني رســميتني للحضور امام هذه احملكمة بتاريخ 
2022/10/10 الســاعة التاســعة صباحــا وعند عدم 
حضورك او ارســال من ينوب عنك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الطارمية

العدد: 1832
التاريخ: 2022/04/27

م/ اعالن
حتية طيبة.

ملقتضيات اصدار حجة احلجر والقيمومة
قدم املســتدعي )مجيد رشيد مهدي( طلبا الى هذه احملكمة 
والــذي يروم نصبه قيمــا على )ولده( )صدام مجيد رشــيد( 
)املفقود( بتاريخ 2016/10/05 ووصيا على اوالده القاصرين )والء 
وايهم وأيســر( فمن لديه معلومات عن املفقود املذكور اعاله 
مراجعة هذه احملكمة خالل مدة )15( يوم إذا كان داخل العراق 
و )30( يوم إذا كان خارج العراق( من تاريخ النشــر وبعكســه 

ستتخذ االجراءات القانونية وفق االصول.
القاضي
صالح احمد كاظم

)قرار تكليف باحلضور(
رقم االخطار
2022/72
من/ محكمة قوى االمن الداخلي الثاني/ 

املنطقة اخلامسة – ذي قار
الى املتهم الغائب ش.م )محمد سليم طاهر 
موحان( املنسوب الى اللواء الرابع عشر شرطة 
احتادية ملا كنت متهماً وفق املادة )5( من ق.ع.د 
رقم 14 لســنة 2008 املعدل لغيابك عن مقر 
عملك بتاريــخ 2021/9/27 وحلــد االن ومبا ان 
تبليغك  اقتضــى  اختفائــك مجهول  محل 
بهــذا االعالن علــى ان حتضر امــام محكمة 
قوى االمن الداخلي الثانية املنطقة اخلامسة 
في ذي قــار خالل مدة ثالثون يومــاً من تاريخ 
تعليق هذا االعالن في محــل اقامتك وجتيب 
عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
ســوف جترى محاكمتك غيابياً وحتجز اموالك 
املنقولة والغير املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني القــاء القبض عليك اينما وجدت 
وتســليمك الى اقرب سلطة حكومية والزام 
املواطنني الذين يعلمون مبحل اختفائك باخبار 
اجلهات اخملتصة استناداً للمادة 69/ اوالً وثانياً 
وثالثاً ورابعاً من قانون اصول احملكمات اجلزائية 

لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء احلقوقي
مرتضى هادي عبد علي
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
الشعبة القانونية

العدد: 12322
التاريخ: 2022/9/26

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميســان عن اجراء 
مزايــدة علنية لغرض ايجار دار ســكن 
محطة البحــوث  ضمن قضاء العمارة 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
21 لسنة 2013 وملدة )30( يوما واعتبارا 
مــن اليوم التالي من نشــر االعالن في 
اجلريدة فعلى الراغبني بالتاجير مراجعة 
جلنة البيع وااليجار في املديرية املذكورة 
اعاله لدفــع التامينات البالغة 20% من 
القيمــة املقررة وســتكون املزايدة في 
متام الساعة العاشرة صباحا من اليوم 
االخير موقعيا ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور الداللية ونشر االعالن....
مع التقدير

ر. مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا
مدير الزراعة 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ
دار القضاء في الطارمية

محكمة االحوال الشخصية في 
الطارمية

العدد/ 1145/ش/2022
التاريخ/ 2022/9/28

املدعية/ حنان مظهر فاضل
املدعى عليه/ محمد فاضل اسماعيل

املوضوع/ نشر مبوعد املرافعة
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية املقامة 
امام هذه احملكمة بالعدد اعاله واملقامة من 
قبل املدعية ضد املدعى عليه والتي تطلب 
فيها احلكــم بالتفريــق القضائي للهجر 
عليــه قررت هــذه احملكمة تبليــغ املدعى 
عليه )محمد فاضل اســماعيل( اعالنا في 
للحضور  يوميتــني  محليتني  صحيفتــني 
امــام هذه احملكمة في موعــد املرافعة يوم 
وفي  الثامنة صباحا  الســاعة   2022/10/6
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
ســتجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
مع التقدير

القاضي 
صالح احمد كاظم

مبلغ التندراملالحظاتاملبلغ التخمينيتاريخ الغلقاسم احملطةاملوادرقم املناقصةت

12022/3

نقل جماعي 
ملنتسبي محطة 
الناصرية الغازية 

واملركبة

الناصرية 
الغازية 
واملركبة

2022/10/10

 198،180،000
مائة وثمانية 

وتسعون مليون 
ومائة وثمانون 

ألف دينار

اعادة اعالن
75،000 خمسة 
وسبعون ألف 

دينار
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شعر اصدارات

احلوادث التي تســرد ضمن املنت الروائي، وهو 
يوازي زمن الســرد اآلني ملا يجري من حوادث 
ما قبــل واآلن وما بعد، فالرواية في طبعتها 
األولى صدرت فــي العام 2024، أّما طبعتها 
الثانيــة  صدرت فــي البصرة فــي 17 آذار 
2049، وها هي  في أيدي املتلّقي الذي هو أنا 
»محمد جبيــر« وأقرأ صفحاتها في يوم  14 

أيلول 2022.
له على  هذه األزمنة الثالثة ما الذي تشــكّ
الســردي؟  للنّص  الفّنية  البنية  مســتوى 
وكيف استطاع أن يوائم بينها خللق عملية 
إقناع للمتلّقي؟ ذلك املتلّقي الذي يســعى 

إلــى حفرياته فــي حيثيات النــّص وإعادة 
تركيب أحداثه وفق منظــوره اخلاّص، وليس 
وفق منظور الكاتب الذي قام بصياغة النّص 
فــي طبعته الثانيــة »جابر خليفــة جابر« 

رحمه اهلل وطّيب ثراه.
صــدرت هذه الروايــة في طبعتهــا األولى 
وهي حتمل عتبة »أنــوش«، أّما في الطبعة 
الثانية التي بني أيادينــا فقد متّ االّتفاق على 
تغيير العتبة الرئيسة الى »نور خضر خان«، 
الرواية في طبعتها األولى ســنة 2024 تقع 
في 217 صفحة من أصل 279 صفحة، فقد 
أضيف إلى الطبعــة الثانية - طبعة 2049، 
أي بعد ربع قــرن بالتمام والكمال من إصدار 
طبعتها األولى، القسم الثالث، وهو متكّون 
من عشرين صفحة، وحمل عتبة »دار زمان: 
دليل األسر واألشــخاص، »أّما الفصل األول 
املضاف فإّنه حمل عتبة« تلك األيام الزرقاء/ 

سيرة رواية«.
لكن مبــاذا تهّم هذه التفصيــالت املضافة 

للنّص األصلي في طبعته األولى؟
لن أســتعجل اإلجابة عن هذا السؤال ألّني 
أريــد أن أذهب الى الصفحة 17 من الطبعة 
الطبعة  نــّص كلمة  والتي احتوت  الثانية، 
األولى التي حملت توقيع دار النشر، وأنقلها 
ــا لغرض مناقشــتها الحًقــا، جاء في  نصًّ
املقدمــة اآلتي »متزج هــذه الرواية بني تأريخ 
يجمع بني املعلن واملسكوت عنه، وبني سيرة 
البصرة  لدار فــي  باألحداث  غريبة حافلــة 
القدمية – محلة نظران، تســالم الناس على 
تســميتها بـ)دار زمان(، وتتناول مصائر أسر 
ارتبطت حياتهــا بهذه الدار، فاســتحقت 
الكتابة والتوثيق، وقد استقت الرواية ماّدتها 
من كتاب بعنوان )دار زمان( قّدمته الســيدة 
نور خضر خان إلى دار ميران لطباعته ونشره، 
لكّننا، وألسباب فّنية، اقترحنا على السيدة 
نــور أن تعاد صياغة كتابهــا ليصدر كرواية 
بعنــوان )أنوش (، فأرســلت لنــا مبوافقتها 
اخلّطية مشــكورة ، وقــد وقــع اختيارنا – 
الروائي  إلجناز هذه املهمــة– على األســتاذ 
جابر خليفة جابــر الهتمامه بكّل ما يتعّلق 
مبدينته البصرة من ســير وأخبار ولتجربته 
في الســرد التأريخي، فله مّنا كّل الشــكر 

وباقة حتيات« »الرواية– ص11«.
حتتاج هــذه التوطئــة النّصيــة الى وقفة 

فاحصــة قبــل حتديــد املرتكــزات الفّنية 
لهذا العمل الســردي الذي تنّقل بني أزمنة 
وحوادث متفّرقة متباعدة ومنقطعة أحيانًا، 
ومتواصلــة ومتواليــة أحيانًا أخــرى، هذه 

النقاط هي:
أواًل : املاّدة مستّلة من كتاب بعنوان دار زمان.

ثانًيا: متّت إعادة صياغتها روائًيا بعنوان أنوش.
ثالًثا: أخــذت موافقة الكاتبة نور على إعادة 

الصياغة.
رابًعا: متّ تكليف روائي من أهل البصرة مهتّم 

بتأريخها، ولديه جتربة في السرد التأريخي.
أتوّقف عند الشّق األخير من النقطة الرابعة 

»ولديه جتربــة في الســرد التأريخي«، هذه 
العبارة تؤّطر املنتج السردي من وجهة نظر 
الناشــر، وتوصف الكاتب بالتأريخي، لكّني 
أرى خــالف ما يراه أو يؤّكده الناشــر، إذ أّكد 
جابر خليفة جابر اهتمامه بالبصرة بوصفها 
مكانًا ينتمي إليه وأحاط علًما بجغرافيتها 
فــي الزمن املاضــي واحلاضــر، مثلما أحاط 
معرفًيا بتاريخها عبر العصور، وقد نثر تلك 
املعرفة في نتاجات سابقة، سواء في إصدار 
البصرة قبل نهاية القرن العشــرين، أو فيما 

تالها من إصدارات قصصية وروائية.
في هذا العمل أشتغل الكاتب على البنية 
الســردية املتقّطعة – وأنا هنــا أحتّدث عن 
البنية الســردية للرواية في طبعتها األولى 
أنوش- التي أتاحت للكاتب حّرية التنّقل عبر 
لألحداث  التأريخية  الفراغــات  مللء  األزمان 
املنقطعة برؤية ســردية حتكي ما تشــّكل 
من حكايات بســبب انقطــاع روايات الرواة 
عن حادثة معّينة أو أحــداث متباعدة، هذا 
أمام  الرئيســة يكشف  للحكاية  الترميم 
املتلّقي تعامل الكاتب مع واقعني، واقع اآلن، 
وهو واقع السرد الذي يّقدمه السارد العليم 
أو الســارد الرائي، واقع آخر متداخل ومرّكب 
على هذا الواقــع، وهو واقع ماضوي قد ميتّد 
إلــى عمق بعيــد أو يقترب إلــى حّد معنّي 
من واقع الســرد يقوم برواية ذلك الواقع أو 
يشّكل مالمحه شخصيات من زمن احلدث 
املاضوي، ما بني هذيــن الواقعني يبدأ النص 
السردي بالتشّكل من لوحة إلى أخرى، كأّن 
املتلّقي ينتقل من واحــة العذاب إلى واحة 
احلــّب أو الطفولة، هــذه الواحات التي هي 
مقاطع ســردية، حملــت كّل واحدة منها 
عتبة خاّصة بها، وهو ما مينحها استقاللية 
تاّمة عن ما قبل أو ما بعــد، وأيًضا مينحها 
روح التواصل مبا سيجري من أحداث الحقه، 
وهي وحدات أشــبه بنقاط إضاءة وكشف 
عن الســابق والالحق من حوادث ومجريات 
احلكاية املرويــة، وأفضل مثال على ذلك هو 
مقطع املقبرة من ص105 إلى ص108، والتي 
ســعى فيها الكاتب إلى إضاءة املرويات عن 
قتل األميرتــني ورميهما في ميــاه اخلليج، 
ومــا رافق ذلك من مرويات بعيــدة أو قريبة 
من احلقيقة، والــذي امتازت بنيته احلكائية 

باملهارة الفّنية.

محمد جبير

يؤّكــد الكاتب جابر خليفة جابــر في روايته 
»نور خضر خان« مشــروعه السردي في رواية 
التاريخ الذي بدأه مع رواية »مخيم املواركة«، 
ولن ينتهي في هذا املشــروع الذي يعّد وجًها 
آخر من وجوه مشــروعه السردي، وهو ال يرى 
احلكايات الســردية بعني املؤّرخ، وإّنا يبصرها 
بعني املستبصر الذي يضيء احلوادث من خالل 
موقعه كراٍو ملا يرى ويسمع ويعيش ويبصر، ملا 
في املستقبل،  وملا يريد قوله أو يكشف عنه، 
وهــو بذلك يضع الســارد العليم في نقطة 
حرجة من اللحظة الزمنية التي هو فيها، وأن 
يكون واعًيا وعارًفا في هذه اللحظة الزمنية 

التي يرسم تفاصيلها بدّقة متناهية.
»نور خضر خــان« رواية ولدت في رحم مدّونة 
سردية، اشترك في سردها عّدة رواة، وصنعت 
أحداثها في حركة واقعية لشخوص وأمكنة، 
وامتــّد فيها الزمن الســردي ألكثر من قرنني 
ونصف، وهنا يكمن السؤال اآلتي، كيف متّكن 

الكاتب من إدارة هذا احلدث سرديًا؟
في املنت الروائي تــرد تواريخ تعيدنا الى القرن 
السابع عشــر، وما جرى فيه من حوادث على 
جانَبي شّط العرب واخلليج العربي، وما جرى 
من حروب وغزوات »رذاذ مطر يغسل الظهيرة 
، مطر ناعم خفيف، ونســائم يوم تشــريني 
1761 داعبت أشــرعة الســفن  من ســنة 
احلربية الثــالث لألمير بدر املهنا اخلواري، وهي 
ترسو عند مصّب نهر اجلراحي في السواحل 
الشــمالية الشــرقية للخليــج العربــي« 

»الرواية/ مقطع نهر اجلراحي/ ص80 ».
 كما ترد إشــارة أخــرى »أوائل ســنة 1766 
انتصر املير بدر املهنا علــى الهولنديني بعد 
أن قتل عددًا منهم وأّســر قائدهم مانهير«  
» الرواية/ مقطع/ تيــرا ميتلن/ ص102«، واذا 
كانت هذه املقتبســات من الرواية تشير إلى 
زمن بعيد، فإّنه أيًضا ال ينسى التذكير بزمن 
السرد، إذ يقول »حدث هذا في عهد السلطان 
العثمانــي مصطفى الثالــث، قبل أكثر من 
مائتني وخمســني ســنة من اآلن« » الرواية/ 

مقطع املقبرة/ ص110«.
يّتضح من هذه الفقرات املستّلة من مقاطع 
مختلفة أّن هناك زمًنا رويًا يســير مع توالي 

بنية السرد المتقطع في »نور خضر خان« للروائي« جابر خليفة جابر«

رواية ولدت في رحم 
مدوّنة سردية، اشترك 

في سردها عدة رواة، 
وصنعت أحداثها في 

حركة واقعية لشخوص 
وأمكنة، وامتد فيها 

الزمن السردي ألكثر 
من قرنين ونصف، وهنا 

يكمن السؤال اآلتي، 
كيف تمّكن الكاتب من 
إدارة هذا الحدث سرديا؟

سينما ...

»ليَس حّباً بل دعابة«
عــن »دار النهضــة العربيــة«، صــدرت 
مجموعٌة جديدة للشاعر اللبناني محمود 
وهبة )1996( بعنوان »ليَس حّباً بل دعابة«. 
العمل، الذي صدر ضمن سلسلة »أصوات« 
الشــعرية احلاصلــة على منحــة »آفاق« 
للكتابــة اإلبداعية، هــو ثالث مجموعات 
وهبة الشــعرية بعد »غالٌم يطاردُ مجّرة« 
(2018( و«ســيرة األعرابــي« )2021( اللتني 
صدرتا عن الدار نفســها. نقــرأ من غالف 
الكتــاب: »نربــط عصفــوراً فــي قفص/ 
صرخته لن تصل أبداً/ بعد يوَمني/ صرخته 
وصلــت اآلن/ أهــالً بــي/ أهالً بكــم/ أهال 
بالنواح القادم«. أصدر وهبة نشرة »نيزك« 

وباســل  زنوبيا ظاهر  رفقة  الشــعرّية 
األمني عام 2019.

»العاوون«
أبو  رواية إلســالم  »العــاوون« عنــوان 
شــكير صدرت عن »دار ممدوح عدوان«. 
يَروي العمــُل قّصة رضيٍع يُفلت من بني 
وتخفــق جميع محاوالت  القابلة،  يَدي 
اإلمســاك به، قبل أن يتدّخل شــرطيٌّ 
متقاعد للقبض عليه، مســتثمراً في 
تتوالى الفصول  القدميــة.  ذلك خبراته 
»وصوالً إلــى حلظة يجد فيهــا القارئ 
نفســه أمام عالم يختلــط فيه اخليال 
والواقع بقوانينــه الصارمة«، كما نقرأ 
على الغــالف. مــن مؤّلفــات الكاتب 

الســوري األُخرى فــي الروايــة: »زجاج 
مطحــون« )2016(، و«خّفة يد« )2020(، 
 ،)2011( »اســتحواذ«  القّصــة:  وفــي 
و«احلياة داخل كهــف« )2016(، و«أرملة 

وحيدة القرن« )2019(.

م  »املتهّكم الليبرالي: عرضية، وتهكُّ

وتضاُمن«
عــن دار »صفحــة ســبعة«، صــدرت 
النســخة العربية من كتاب »املتهّكم 
وتضاُمن«  م  وتهكُّ عرضيــة،  الليبرالي: 
رورتي،  ريتشارد  األميركي  للفيلســوف 
بترجمــة املفّكــر التونســي فتحــي 
املســكيني. يَُعــّد العمــل، الذي صدر 

باإلنكليزية للمرة األولى عام 1989، من 
أبرز اشــتغاالت رورتي )1931 ــ 2007(، 
حيــث قطع فيه مع بداياتــه التي كان 
التحليلية،  الفلســفة  من  فيها  قريباً 
ليقترح فيه عدداً من األطروحات اجلديدة 
حول احلقيقة ــ التي يرفض بناءها على 
عالقة تطابق بني اللغة والواقع، وهو ما 

يزن جميل 

 يبدو أن الســينما األردنية بــدأت مؤخرًا تأخذ 
اجتاًها نسائًيا بأفالم سلطت الضوء على قضايا 
املرأة األردنية وتركت أثرًا مهًما يبشر مبستقبل 
بالنسبة لصناعة األفالم األردنية، كفيلم »بنات 
عبد الرحمــن« وفيلم »بيت ســلمى« اللذين 

أنتجا مؤخرًا.
ومتيزت هذه األفــالم بكتابة وافية ناقلة للواقع 
وإخراج ملــيء بدالالت أدبية نقلت تلك الكتابة 
الواقعية إلى عني املشاهد بطريقة أشعرته بأنه 
جزء من صناع الفيلم، كما كان لألداء التمثيلي 
أثــر كبيــر على نقل مشــاعر الشــخصيات 
بشفافية وخاصة الشخصيات النسائية التي 

متحورت حولهن هذه األعمال الفنية.

فيلم »بيت سلمى«
فيلــم »بيت ســلمى« )2022( هــو للمخرجة 
هنادي عليان ومن بطولــة جولييت عواد، رانيا 
الكردي وسميرة آسر. يحكي الفيلم قصة ثالث 
نســاء ورحلة كفاحهن ليصبحن من صاحبات 
بالرغم مــن االختالفات بني  التجارية.  األعمال 
شخصيات النساء الثالث وأفكارهن وأعمارهن 
وتقاطعية ظروف احلياة اخملتلفة التي متر بها كل 
واحدة منهن، كان االنســجام النسائي والقوة 
النســائية ما يوحدهن في وجه الظروف املادية 
الصعبة واحلواجز الذكورية في وجه كل منهن. 
سّلط العمل الضوء على قضايا املرأة العاملة 
والصعوبــات التي تتعــرض لهــا لكونها أًما 
ولكونهــا عاملة أيًضا، في ظــل وجود زوج غير 
مبــال وعاطل عــن العمل وغير مســؤول عن 
العنايــة بطفلهما  أو حتى  املنزليــة  األعمال 
بالرغم من تفرغه الدائم، من خالل شــخصية 
فرح التي قدمتها الفنانة ســميرة آســر. كما 
أظهر الفيلم اجلانب املظلم من وسائل التواصل 

االجتماعــي من خالل شــخصية ملياء التي 
قدمتهــا الفنانــة رانيا الكــردي، وكيف أن 
لوســائل التواصــل االجتماعي أثــرًا على 
الصحة النفسية وحتى على أسلوب حياة 
مختزل ببضع صور منمقة ليست لها صلة 
مباهيــة احلياة الواقعية. ومتثلت شــخصية 
ســلمى التي أدتها الفنانــة جولييت عواد 
باملــرأة التــي تبحث عــن التمكــني للبدء 
بعملها التجاري في ظل وجود الرأسمالية، 
كما كان لها دور بإظهار الثقل الذي تتحمله 
اجلدات في العنايــة باألحفاد أبناء العامالت 
من النســاء وكيف أن مسؤولية الطفل إن 
لم تكن ألمه فهي جلدته أو األنثى األقرب له 

حتى وإن كان أبوه متفرًغا.

فيلم »بنات عبد الرحمن«
أما فيلم »بنات عبــد الرحمن« )2022( فهو 

للمخــرج واملؤلف زيد أبو حمــدان وبطولة 
صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان احللو ومرمي 
باشــا، ويتناول قصة أربع أخــوات فرقتهن 
بالرغم من كثرة  للتوحــد  احلياة واضطررن 
االختالفــات واخلالفات بينهــن للبحث عن 

أبيهن الضائع.
ركــز الفيلم على قضايا نســائية متعددة 
األربع، حيث عّبرت  من خالل الشــخصيات 
كل شــخصية منهن عن قضية مختلفة 
تعاني منها النســاء فــي مجتمعنا، بداية 
بشــخصية زينب التي كانت تذكرة العودة 
فرح بسيســو  للفنانة  بالنســبة  األجمل 
لتقدم قضايا النســاء العازبات املوصومات 
بكلمة عانــس بالنســبة للمجتمع لعدم 
زواجهن مما يجعلهن خاضعات للتســاؤالت 
والتأويــالت اجملتمعية واملراقبة طوال الوقت. 
أما الفنانة صبا مبارك فقد مثلت من خالل 

شخصية آمال واقع النســاء املعنفات من 
الطبقة الفقيرة وحتدي القبول بذلك العنف 
املادي والرضى  على حساب خيال االستقرار 
اجملتمعي لتجنب الوصمة املرافقة للنســاء 
املطلقات كما كان لقضيــة زواج األطفال 
خط مواز لتطور أحداث الفيلم من خالل ابنة 
آمال ذات الـ15 ربيًعا. كما تناول الفيلم حال 
النساء سجينات مؤسســة الزواج اخلالية 
مــن االهتمام والعاطفــة والتوافق واملبنية 
فقط على توفر االســتقرار املادي لدى الزوج 
وكأنها الصفة األهم واملتطلب الوحيد في 
مؤسسة الزواج من خالل شخصية سماح 
التي قامت بتأديتها الفنانة حنان احللو، كما 
كان للقضايا اجلنســانية للمــرأة جانب مت 
إظهاره بأجمل صورة من خالل الفنانة مرمي 
باشا التي قامت بدور ختام، األخت الصغرى 
املنبــوذة أو باألحرى املقتولــة اجتماعًيا من 

قبل أهلها وأقاربهــا وجيرانها لثورتها على 
في  وحتكمها  الباليــة  والتقاليد  العــادات 

جنسانيتها وحياتها العاطفية.
اخملتلفــة فكريًا  الشــخصيات  تلك  جميع 
واجتماعًيا وطبقًيا امتزجت بطريقة سلسة 
أخرجت اجملتمع من خلف الستار الذي يختبئ 
خلفه مدعًيا النزاهــة والتعفف من جميع 
مشــاكله من خالل قلم وعدسة املبدع زيد 
أبو حمــدان الذي أوفى تلك الشــخصيات 
والقضايا النســائية حقها كتابًة وإخراًجا. 
واحتــوى العمل على العديد من املشــاهد 
التي حملت في طياتهــا رمزيات أدبية دالة 
العمل وقضاياهن، بداية  على شــخصيات 
بألوان املالبــس، مرورًا باملمتلــكات اخلاصة 
بهن، ووصواًل إلى كادرات التصوير املرسومة 
فنًيا، كما مت تقدمي املشــاهد بكتابة احتوت 
على طابع من الكوميديا الســوداء بطريقة 
وأبكتهم  املشــاهدين  متناقضة أضحكت 

في نفس الوقت.
ميكــن القول إن مثل هــذه األعمال األردنية 
ذات الطابع املنحاز لقضايا النســاء تبشــر 
مبســتقبل واعد لصناعة السينما األردنية، 
كما تبشر بوعي مجتمعي كبير نحو قضايا 
النســاء وباهتمام يرســم طريق أمل أكبر 
للمرأة األردنية العصرية باختالف تقاطعات 

االضطهاد التي تواجهها.
كمــا كان للدراما األردنية جانــب من هذا 
النجاح في صناعــة الفن األردني، ففي عام 
2021 قدمت املنتجة واملمثلة تيما الشوملي 
املعالج  للبنات«  الروابي  مسلسل »مدرسة 
لقضايــا التنمــر والتحرش وقتل النســاء 
في اجملتمــع األردني والعديد مــن القضايا 
النسائية األخرى، وتركت جميع هذه األعمال 
وعًيا نحو قضايا النســاء وتعطًشا مترقًبا 

نحو املزيد منها

صدام الزيدي 

يتيماِن في املدينة:
أنا 

وليلى

**

ليس مبقدور غيمة مثقلة أال تنفجر

**

أمام فلسفة الفراغ، 
انتحرت

نلة

**

حتت سن اليأس
نُِفَيت احلقيقة - الضائعة-

إلى اهلل

**

في ليلة مقمرة،
كانت

أستراليا 
اجلميلة
حنجرة
لفيروز

**

عاد صالح فائق
إلى 

الفيليّبني،
وحينما وصل
هاتفه صالح

فائق
عطشاااانًا فوق جسر 

في لندن....

**

موتى للبرّدوني:
كيف هّربَت بالدًا

حتت
معطفك؟

**

متهيًدا لضمها للجامعة
العربية،

أُوِفَد،
بشكل سّري،
إلى موريتانيا،

عبد العزيز
املقالح،

الذي عاد بكلمتني:
العربية موريتانيا.

»ليَس حّبًا بل دعابة«.. »العاوون«.. 
»المتهّكم الليبرالي«

يتيمان في 
المدينة..

تتناول واقع النساء في ظل هيمنة الثقافة الذكورية

أفالم أردنية تسّلط الضوء على قضايا المرأة 



اكتشاف بقايا فيل منقرض عمره 12 ألف عام
خلص علماء في تشــيلي إلى أن حيــوان اجلومفوثير املنقرض 
الذي ينتمي إلــى عائلة الفيل عاش في جنوب البالد قبل آالف 

السنني.
وقال العلماء إنه رمبا كان مســتهدفاً بعمليات صيد جماعي 

من جانب سكان املنطقة.
وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد اكتشــافهم في اآلونة 
األخيرة حفريات للجومفوثير يعــود تاريخها إلى 12 ألف عام 
بالقرب مــن بحيرة تاجوا تاجوا املتفرعة مــن نهر جليدي في 

جنوب تشيلي.
كان وزن تلــك اخمللوقــات الكبيــرة يصل إلى 4 أطنــان، وكان 
ارتفاعها ميكن أن يصل إلى 3 أمتار، مما دفع العلماء إلى االعتقاد 

بأنها كانت هدفا للصيد اجلماعي في املنطقة.
وقــال كارلــوس تورنيرو، عالــم اآلثار الذي يعمــل في املوقع: 
»الفرضيــة التي نعمل على أساســها هــو عمليات الصيد. 
نعتقــد هذا ألنه نظرا ألن اجلومفوثير حيوان كبير جدا وخطير 

ورمبا يتطلب عدة أشخاص )للصيد(«.
ويقول العلماء إن االكتشــاف سيســمح لهم أيضا بدراسة 
التأثير البشــري األوســع نطاقا على املنطقة وكيف أثر تغير 

املناخ على احليوانات في املنطقة خالل تلك الفترة.

رفع األثقال وخطر الوفاة مبكرا.. دراسة تقلب 
الموازين

كشــفت دراســة طبية حديثة نشــرت نتائجهــا في اجمللة 
البريطانيــة للطب الرياضي، العالقة بــني رياضة رفع األثقال 

والوفيات املسجلة في سن مبكرة.
وقالت الدراســة، إن رفــع األثقال بانتظام ميكــن أن يقلل من 
خطر وفاة الناس مبكرا، حســبما نقلت شبكة »سكاي نيوز« 

البريطانية.
ووفق الدراســة، فإن البالغني الذين كانوا ميارسون رفع األثقال، 
قلت لديهم مخاطــر الوفيات الناجمة عن جميع األســباب 

بنسبة 9 باملئة.
وشارك في الدراسة التي أجراها أكادمييون في املعهد الوطني 
للسرطان بالواليات املتحدة بروكفيل بوالية ماريالند، 100 ألف 

بالغ، متوسط أعمارهم 71 عاما.
وقدم املشــاركون في الدراســة معلومات عن ممارستهم رفع 

األثقال وأي مترينات رياضية أخرى يقومون مبمارستها.
وأفاد نحــو23 باملئة بأنهم ال يقومون برفع األثقال، بينما قالت 
نســبة 16 باملئة بأنهم يقومون بذلك على نحو منتظم مرة 

واحدة إلى 6 مرات في األسبوع.
وبعد متابعتهم على مدار 6 سنوات و6 شهور، وجدت الدراسة 
أن من مارس رفع األثقال قلت لديهم مخاطر الوفيات بنسبة 9 
باملئة، في حني ربطت األرقام بني تراجع نسب املصابني بأمراض 

القلب وهذه الرياضة.
وأشــار الباحثون في دراســتهم إلى أن »رفع األثقال لدى كبار 
الســن كان مرتبطا بانخفاض معــدل ذالوفيات الناجمة عن 

جميع األسباب وأمراض القلب واألوعية الدموية«.
وأوضحت الدراسة أنه »لوحظ انخفاض معدل الوفيات جلميع 
األسباب عند كبار السن الذين ميارسون التمرينات الهوائية أو 
رفع األثقال، ولكن لوحظ أدنى خطر للوفاة بني البالغني الذين 

أبلغوا عن كال النوعني من التمارين«.
ونصحت الدراســة البالغني مبمارســة 150 دقيقة على األقل 
من النشــاط املعتدل الشدة، أو 75 دقيقة من النشاط شديد 

الشدة أسبوعيا، للمحافظة على صحتهم.
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ملونشريط

البصرة - سعدي السند:

املعاصر  التكنولوجــي  للتطـــور   
فوائــد كثيرة وجمة فــي مختلف 
اوجه احلياة وقد تدخل في تفاصيل 
حياتنــا اليوميــة بأي شــكل من 
االشكال وأصبحت لدى البعض من 
ضروريات احلياة اليومية التي الميكن 

االستغناء عنها.
عن هــذا املوضــوع قــال الدكتور 
محمد ســلمان علكم اختصاصي 

طب األطفال وحديثي الوالدة :  
  ان االفراط في اســتخدام االجهزة 
اثار  له  ولفترات طويلة  االلكترونية 
وتداولها  ذكرها  مت  عديدة  ســلبية 
الدراسات والبحوث  العديد من  في 
التي حتذر اغلبهــا من االدمان على 
استخدام التقنيات احلديثة وألعاب 
الفديو وما يسببه ذلك من آثار على 
الفرد  وتأثيره على سلوك  الصـحة 
في احلياة اخلاصة وتوصي االكادميية 
لطــب  االمــــــــــــــــريكية 
بعــدم جواز اســـتخدام  االطفال 
والهواتف  االلكترونيــة  االجهــزة 
الذكية لألطفال دون عمر السنتني .

ميولهم نحو االنطواء
وأكد :  سأتناول موضوع تأثير هذه 
التقنيــات من الناحيــة الصحية 
مــن خالل احلــاالت املرضيــة التي 
الفترة  أشاهدها، فقد الحظت في 

االخيــرة زيادة ملحوظــة في عدد 
يشـــــــــــكون  الذين  االطفال 
من الصـداع وآالم في الرقبة كما إن 
أولياء أمورهم يشكون من عدم قدرة 
ابنائهــم على التركيــز وتغيير في 
سلوكياتهم املعتادة وميولهم نحو 
االنطواء والوحــدة كما ان البعض 
الحــظ ظهور بعض الســلوكيات 
العدائية والعنف لدى أوالدهم. في 

املالحظات  هــذه  االمركل  حقيقة 
تتعلق بشــــــــــــــكل مباشر 
لألجهــزة  االطفــال  باســتخدام 
الذكية.  والهواتــف  االلكترونيــة 
وهنا ال أنكر احلاجة الى احلواسـيب 
وان تعلم  واالجهــزة االلكترونيــة 
اســـــــتخدامها بــات ضروريــا 
وان  التكنولوجي  التطــور  ملواكبة 
يستعني  املدرسة  طالب  أو  الطفل 

بها إلكمال واجباته املدرســية وان 
اســتخدامها يســهل الكثير من 
االمور ويختصــر الوقت ولكن على 
االهل مالحظة بعض االمور املهمه 

ومنها: 
• الفترة الزمنية التي يقضــــــيها 
االجهزة  اســتخدام  فــي  الطفل 

االلكترونية 
• وضعية اجللوس اثناء اســتخدام 

التقنيات االلكترونية
التي   • مراقبة مواقــع االنترنيت 

يتصفحها الطفل 
•اختيــار االجهــزة املالئمة لعمر 

الطفل
 موضحا :  ان اســـــتخدام هذه 
االجهزة مرتبط دائما باالستخدام 
داخــل البيت او صـــاالت االلعاب 
وقد ادى ذلك الــى زيادة ملحوظة 

في عــدد االطفال الذيــن يعانون 
ومخاطرهــا  الســمنة  مــن 
املســألة األخـــرى املهمة هي ما 
يتعلــق باخلصـــوصية فكثيــرا 
كيفـــية  عن  اآلبــاء  يســأل  ما 
التعامل مــع اطفالهم املراهقني 
لتبــدأ  وخصـــــــــوصياتهم 
مشــكلة جديــد ما بــني رغبة 
االهل فــي االطالع على محتويات 
االجهزة وبني احســـــاس املراهق 
عدم  وحالة  خصـــوصيته  بخرق 
الثقة بــني الطرفني التي قد تؤدي 
أســرية  مشـــــــــــاكل  الى 
تتراوح بني خالفات بســيطة الى 

تصرفات وسلوكيات عنيفة .

يبقى تنظيم استخدامها 
وتوجيه االطفال

التقنيات احلديثة  ان  الى   واشــار 
والتكنولوجيــا مهمــة وتلعــب 
دورا مهمــا في حياتنــا والميكننا 
ولكن  نهائيــا  عنها  االســتغناء 
يبقى تنظيم استخدامها وتوجيه 
االطفــال وخصوصا املراهقني الى 
الصـحــــــــــيح  االستخدام 
االســتخدام  مبخاطر  وتوعيتهم 
ممارســة  على  وحتفيزهم  اخلاطئ 
االنشــطة االجتماعية والتحدث 
ومشـركة االهل حياتهم اليومية 
تقيهم مــن مخاطر هذه االجهزة 
ومتنحهم حياة أفضـــل مفعمة 
وحتافظ  والنشـــــــاط  باحليوية 

على صحتهم مستقبال.

متابعة - الصباح الجديد:
توصلت دراســة صادمــة إلى أن 
الشــعور بالوحــدة والتعاســة 
يضــران بالصحــة أكثــر مــن 

التدخني.
العواطف  أن  الباحثــون  ووجــد 
البيولوجية  الســاعات  تســّرع 
للناس أكثر من السجائر، بحسب 
ما ورد فــي صحيفة »ديلي ميل« 

Daily Mail البريطانية.
وكشــفت نتائــج الدراســة أن 
الشــعور بالوحــدة والتعاســة 
واليــأس يضيــف ما يصــل إلى 
ســنة وثمانية أشــهر إلى عمر 
يزيد بخمسة  ما  أي  الشــخص، 

أشهر عن التدخني.
وكذلك أظهرت األبحاث أن الضرر 
الذي يلحق بالساعة البيولوجية 
للجسم يزيد من مخاطر اإلصابة 
وأمراض  والسكري  ألزهامير  مبرض 
القلب وأمراض أخرى. بل ويعتقد 
الباحثــون أن االلتهــاب املزمــن 
بالتعاسة  الشــعور  عن  الناجم 
يتسبب في تلف اخلاليا واألعضاء 

احليوية.
ولكل فرد عمر زمني، أو السنوات 
قيد  التي عاشوها على  واألشهر 
احلياة. إال أنه لكل منا أيضا عمر 
بيولوجي، والــذي يقدر انخفاض 
اجلســم بناء على عوامل تشمل 

كتلة  ومؤشر  الكلى  وحالة  الدم 
.)BMI( اجلسم

واعتمــد الباحثون مــن جامعة 
كاليفورنيا،  فــي  »ســتانفورد« 
وشــركة Deep Longevity، وهي 
شــركة فــي هونغ كونــغ، على 
بيانــات مــن 12000 بالغ صيني، 
املتوســطة  العمرية  الفئات  من 
ثلثهم  نحو  وكان  واألكبر ســنا. 
يعانون من حالــة كامنة، مبا في 
والســرطان  الرئة  أمــراض  ذلك 

والنجاة من السكتة الدماغية.
الــدم  عينــات  وباســتخدام 
الطبية،  والبيانات  واملســوحات 
أنشــأ اخلبراء منوذجا للشيخوخة 

البيولوجــي  بالعمــر  للتنبــؤ 
للمشــاركني. ثم متــت مطابقة 
العمر واجلنس،  املشاركني حسب 
مع  نتائجهــم  مقارنــة  ومتــت 
النتائــج التي كانــت تتقدم في 

العمر بشكل أسرع.
الشــعور  أن  النتائج،  وأظهــرت 
بالوحــدة أو التعاســة كان أكبر 
مؤشــر علــى حــدوث تدهــور 
بيولوجي أســرع. تبعه التدخني، 
أشهر  وثالثة  ســنة  أضاف  الذي 
إلى عمر الشخص. ووجدوا أيضا 
أن كون الشــخص ذكــرا، أضاف 
ما يصل إلى خمســة أشهر إلى 

العمر.

األخرى  العوامــل  كما شــملت 
املرتبطة بتســارع الشــيخوخة 
العيش في منطقة ريفية، والذي 
للفرد  البيولوجي  العمــر  زاد من 
أربعة أشهر، وهو ما قال العلماء 
إنه قد يكون بسبب سوء التغذية 

أو قلة توافر اخلدمات الطبية.
وتبــني أيضا أن العزوبيــة، والتي 
ارتبطت منــذ فترة طويلة باملوت 
املبكر، ترفع سن الشخص بنحو 

أربعة أشهر.
في  فقــط  الدراســة  ونظــرت 
البالغني الذيــن تتراوح أعمارهم 
السن،  العمر وكبار  بني منتصف 
ما يعنــي أنه من غيــر الواضح 

ما إذا كانت النتائــج تنتقل إلى 
الفئات العمرية األصغر.

ولم يسأل العلماء املشاركني عن 
عدد الســجائر التي دخنوها في 

اليوم.
وكان بحث ســابق مــن املعهد 
قد   )NIH( للشــيخوخة  الوطني 
ربــط أيضــا الشــعور بالوحدة 
إنه  قائال  بالشــيخوخة،  والعزلة 
يعــادل نحو 15 ســيجارة يوميا. 
ووجد هذا البحث أيضا أن البقاء 
إلى  يؤدي  اليــوم  مبفردك معظم 
املهام  أداء  القــدرة علــى  تراجع 
أو  الــدرج  اليوميــة مثل صعود 

املشي.

دراسة صادمة.. الوحدة والتعاسة أسوأ من التدخين

استخدام االجهزة وااللعاب االلكترونية ومخاطرها على االطفال
باتت من الضروريات لدى البعض..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة - الصباح الجديد:
الكولومبية  النجمة  ســُتحاكم 
شاكيرا في قضية تتعلق بالتهرب 
بالتهرب  اتهامها  عقب  الضريبي 
عــن دفع ضرائــب بقيمــة 14,5 
مليون يورو بني 2012 و2014، على 
ما أفــادت الســلطات القضائية 

اإلسبانية أمس األول الثالثاء.
وما يــزال يتعنّي حتديــد تاريخ بدء 
أمام  ســتعقد  التــي  احملاكمــة 
محكمة برشــلونة )شمال شرق 

إسبانيا( اإلقليمية.
وكانت شــاكيرا )45 ســنة( التي 
تؤكد براءتها من أي عملية تهرب 
ضريبي أعلنت في نهاية متوز/يوليو 
رفضها عقــد اتفاق مــع النيابة 
على  عزمها  عــن  معربًة  العامة، 
املضي في القضية حتى احملاكمة.

النيابة  أعلنت  قليلــة،  أيام  وبعد 
العامة في برشلونة أّنها ستطلب 
الســجن ألكثر من ثماني سنوات 
في حــق صاحبة أغانــي “هيبس 
دونــت الي” و”واكا واكا” و”لــوكا” 

وتغرميها مببلغ 24 مليون يورو.

وتقول النيابة العامة إن شــاكيرا 
كانت تعيــش في إســبانيا منذ 
أعلنت  التي  الســنة  وهي   ،2011
نادي  بنجــم  عالقتها  عــن  فيها 
برشــلونة في كرة القــدم جيرار 
بيكيه، لكنهــا أبقت على مقرها 
الضريبــي فــي جــزر باهامــاس 
املصنفة مالذاً ضريبياً، حتى سنة 

.2015
أعلن  الفائت،  حزيران/يونيــو  وفي 
عالقة  بعد  انفصالهمــا  الثنائي 

ألكثر من عقد أثمرت طفلني.

شــاكيرا،  عن  الدفاع  وكالء  امــا 
فيقولــون إّن معظم دخلها حتى 
عــام 2014 كان يأتي من جوالتها 
العامليــة ومــن مشــاركتها في 
برنامــج “ذي فويــس” الذي كانت 
عضو جلنة التحكيم في نسخته 
املتحدة،  الواليــات  في  األمريكية 
وأنهــا لم تكــن تعيــش لفترات 
تزيد عن ستة أشــهر في السنة 
في إســبانيا، وهو شرط لتحديد 

إقامتها الضريبية في البالد.
كذلك، أكدت شــاكيرا أنها سبق 

أن دفعت 17,2 مليون يورو لهيئات 
الضرائب اإلســبانية، وبالتالي لم 
تعد تترتب عليها “أي ديون للخزانة 

منذ سنوات عدة”.
وأكدت شــاكيرا فــي مقابلة مع 
الفائت  األســبوع   ”ELLE“ مجلة 
أّن “هذه االتهامات غير صحيحة”، 
مشــددًة على أنها كانت في تلك 
املرحلة تعقد جــوالت كانت متتد 
على غالبية أشــهر الســنة، وال 
ميكــن اعتبارها تاليــاً مقيمة في 

إسبانيا وعليها دفع الضرائب.
الســلطات  رأت  “عندما  وأضافت 
أّنني كنــت على عالقــة مبواطن 
أموالي نصب  إســباني وضعــت 
أعينها. وكان من الواضح أنها تريد 
هذه األموال غيــر آبهة بالطريقة 
التي ستحصل من خاللها عليها”.

فلس”  بأي  مدينة  “لســت  وقالت 
أدلة  و”أمتلك  الضرائــب  لهيئات 
كافية ألدعــم فيها قضيتي ودفع 
القضاء ليحكم لصاحلي”، مشيرًة 
إلى أّن عزمها املضي في القضية 

هو من منطلق “املبدأ”.

متابعة - الصباح الجديد:
إلدخال  واتساب  تطبيق  يستعد 
تعديل »كبيــر« يتيح من خالله 
ملســتخدميه، إمكانية إجراء أو 
االنضمــام إلى املكاملــات »عبر 
داخل  إنشــاؤها  ميكــن  روابط« 

التطبيق.
وسيتمكن مستخدمو التطبيق 
من إرسال »الرابط« ألي شخص 
واتســاب لدعوتــه  يســتخدم 
لو  وحتى  للمكاملــة،  لالنضمام 
لــم يكن رقمه مســجالً ضمن 
قائمة »جهات االتصال« لديهم، 
وهو األمر الذي لم يكن ممكناً في 

السابق.
 فمن املعروف أن واتساب يفرض 
علــى مســتخدميه، وفي حال 
أرادوا بدء دردشــة مع رقم جديد 
ألول مــرة، أن يقومــوا بحفظه 
ضمن قائمــة »جهات االتصال« 
ليتمكنوا  وذلــك  هاتفهم  على 

من الكتابة له أو االتصال به.

رئيس  كشــف  مــا  وبحســب 
واتساب، ويل كاثكارت، فإن ميزة 
»املكاملات عبر الروابط«، ستظهر 
لدى مستخدمي التطبيق ابتداًء 
من هذا االســبوع، وهي تشمل 
املكاملات الصوتية واملكاملات عبر 
الفيديو، حيــث أظهرت الصورة 
التي نشــرها عبر تويتر أن خياراً 

املكاملات«  »روابط  إلنشاء  جديداً 
ســيظهر فــي أعلــى صفحة 

»CALLS« داخل واتساب.
ويرى اخلبراء أن ميزة إنشاء روابط 
كدعوات،  وإرســالها  للمكاملات 
تأتي ضمن سياق خطة واتساب 
على  أيضــاً،  ســيطرته  لفرض 
تطبيق  ومنافسة  االعمال  عالم 

زووم الذي يعتمد بشــكل كبير 
على هذه امليزة.

وبحســب اخلبــراء فــإن ميــزة 
»املكاملــات عبر الروابــط« التي 
واتساب هذا االسبوع،  سيوفرها 
لــن تكــون باملســتوى املتقدم 
تطبيق  يقدمهــا  التــي  كتلك 
عليهــا  تعتمــد  والتــي  زووم، 
الكثير من الشركات في العالم 
عن  اجتماعاتها  وعقــد  جلدولة 
أن واتســاب الذي يضع  بُعد، إال 
زووم،  »عينــه« علــى جمهــور 
ميلك إمكانيــة تطوير هذه امليزة 
عقد  »بساط«  لسحب  بسرعة، 
اجتماعات العمــل من زووم في 

مرحلة الحقة.
تطبيق  هــو  واتســاب  أن  يذكر 
املراســلة األكثر إستخداماً في 
قاعــدة جماهرية  مــع  العالم، 
وهذه  مستخدم،  امللياري  تتعدى 
عليها  يعتمد  حتديــداً  النقطة 

واتساب في محاربة منافسيه.

»واتساب« يطرح طريقة جديدة إلجراء المكالماتشاكيرا مهددة بالسجن بتهمة التهرب الضريبي

الصباح الجديد - متابعة:
تشهده  جفاف  أســوأ  تسبب 
كينيا خــالل 4 عقود في نفوق 
%2 من أندر حمار وحشي  نحو 
فــي العالــم خالل 3 أشــهر، 
ونفــوق أفيال مبا يزيــد 25 مرة 
عــن املعتاد خــالل ذات الفترة 

الزمنية.
ويتســبب اجلفاف فــي حرمان 
في  الشــهيرة  البرية  احليــاة 
الغذاء  مصــادر  مــن  كينيــا 
إلى  احليوانات  ويدفــع  املعتادة 
الدخــول في صــراع دموي مع 
البشر خالل جتولها على نطاق 
أوسع على أطراف املدن والقرى 
في محاولة بائسة للبحث عن 

غذاء. 
وقال ناشطون في مجال حماية 
إنه مــن دون تدخالت  البيئــة 
حلماية احليــاة البرية، أو إذا لم 
تهطل األمطار في موســمها 
الوشيك مرة أخرى، فقد تواجه 
احليوانــات في مناطــق كثيرة 
الواقعة في شــرق  الدولة  من 

إفريقيا أزمة وجود.

مســؤول  ليتورا  أندرو  وأوضح 
املراقبــة في صنــدوق حماية 
أن  الوحشــي »جريفي«  احلمار 

اجلفاف »تهديد خطير لنا«.
أندرو ليتورا مسؤول املراقبة في 
صندوق حماية احلمار الوحشي 
»جريفــي« بجوار جثــة حمار 
بسبب  نفق  »جريفي«  وحشي 
موجة جفاف سيئة في نيروبي، 

كينيــا، 23 ســبتمبر 2022 - 
REUTERS

أندرو ليتورا مسؤول املراقبة في 
صندوق حماية احلمار الوحشي 
»جريفــي« بجوار جثــة حمار 
بسبب  نفق  »جريفي«  وحشي 
موجة جفاف سيئة في نيروبي، 
كينيــا، 23 ســبتمبر 2022 - 

REUTERS

 وهذا النوع مــن احليوانات هو 
أكبر من احلمار الوحشي اخلاص 
بالســهول وبه خطوط رفيعة 
األكثر  أوســع، وهو  آذان  ولديه 
أنواع احلمار الوحشي،  ندرة بني 
حيث يتبقى فــي العالم منه 
3 آالف حيــوان، منها 2500 في 

كينيا.
أّدى  اجلفاف  أن  ليتــورا  وأضاف 
لنفوق نحو 40 من هذا احليوان 
منــذ يونيو، وهــو نفس العدد 
الــذي كان مــن املتوقع نفوقه 

على مدار عام كامل.
بدأ في  أنه  الصنــدوق  وأوضح 
إطعام هــذه احليوانات قشــاً 
وامللــح  بالدبــس  مخلوطــاً 
والكالســيوم، مبا يساعد على 

تقليل النفوق وليس وقفه.
وقال ليتــورا إن مجرد التفكير 
هطول  عــدم  احتمــال  فــي 
األمطار القادمة، واملتوقعة في 
أكتوبر ونوفمبر هو أمر مخيف. 
وأضاف: »الوضع سيء بالفعل. 
لكــن هــذا ســيحوله ألزمة 

خطيرة«.

في كينيا..أندر حمار وحشي في العالم 
معرض للنفوق بسبب الجفاف
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الدوحة ـ وكاالت:

كشــف تقرير صحفي، عن املبالغ 
التــي أنفقتهــا قطر، فــي ضوء 
االســتعداد الســتضافة مونديال 
2022، الذي ســينطلق في تشرين 
الثانــي املقبل.. ووفقــا للصفحة 
الرياضيــة  للجزيــرة  الرســمية 
عبر موقــع فيس بوك، فــإن قطر 
220 مليار دوالر في تشييد  أنفقت 
اخملصصة  التحتية  والبنية  املالعب 

الستضافة املونديال.
وتابعت صفحــة اجلزيرة »أنفقت 7 
 ،1994 مونديال  دول مجتمعة منذ 
وحتى مونديال روســيا 2018، نحو 
44.4 مليار يورو«.وأشار التقرير إلى 
أن أمريكا أنفقت نصف مليار دوالر 
1994، بينما أنفقت  في مونديــال 
2.3 مليار دوالر في مونديال  فرنسا 
7 مليارات  اليابــان  وأنفقت   ،1998
دوالر في مونديــال 2002.أما أملانيا 
أنفقــت 4.3 مليــار دوالر في كأس 
العالــم 2006، فيما أنفقت جنوب 
أفريقيا 3.6 مليار دوالر في مونديال 
2010.. ونوه التقرير إلى أن البرازيل 
أنفقــت 15 مليار دوالر في مونديال 
2014، في الوقت الذي أنفقت فيه 
روسيا، 11.6 مليار دوالر في مونديال 

.2018
أكــد خالد محمد  اخر،  من جانب 
أول »عالقــات  الســويدي، مديــر 
العليــا  باللجنــة  الشــركاء« 
بطولــة  أن  واإلرث،  للمشــاريع 
 ™2022 FIFA قطر  العالــم  كأس 
مالءمة  األكثــر  النســخة  هــي 
للمشــجعني مــن ذي اإلعاقة في 
تاريــخ املونديــال، مشــيراً إلى أن 
باملعايير  االرتقــاء  في  قطر جنحت 

واحلركة  الوصــول  إلتاحة  العاملية 
خالل اإلعداد الســتضافة األحداث 
الرياضية الكبرى، من خالل تضمني 
متطلبــات املشــجعني مــن ذوي 
اإلعاقة في كافة جوانب التخطيط 

والعمليات التشغيلية للبطولة.
وقال السويدي في تصريحات ملوقع 
اللجنة العليا للمشاريع واالرث، إن 
اجلهود الهائلة التــي بذلتها قطر 
لتنظيم النســخة األكثــر إتاحة 

في تاريــخ كأس العالم ســتضع 
النســخ  تنظيم  علــى  القائمني 
التالية من املونديال أمام حتدٍّ كبير، 
من  املســتوى  هذا  إلــى  للوصول 
إتاحــة مرافق وخدمــات البطولة 
للمشــجعني من ذوي اإلعاقة، وهو 
إجناز أصبحت قطر على بعد خطوة 
واحدة مــن حتقيقه خــالل احلدث 
املرتقــب الذي تنطلق منافســاته 

بعد أقل من شهرين.

وأضاف السويدي أن استضافة قطر 
لكأس العالــم لعبت دوراً هاماً في 
متيز قطر بسهولة الوصول واحلركة 
لــذوي اإلعاقــة في جميــع أنحاء 
البالد، مشيراً إلى التزام الدولة منذ 
األكثر  النســخة  بتنظيم  البداية 
كأس  تاريخ  فــي  وإتاحة  شــموالً 
العالم، من خالل إشــراك مجتمع 
ذوي اإلعاقة في تصميم اســتادات 
ومرافــق البطولــة، مــع توظيف 

أفضل املمارســات التي تؤكد على 
أهميــة إســهاماتهم فــي وضع 
واملســاحات  للخدمات  التصاميم 
اخملصصــة للمشــجعني من ذوي 
اإلعاقة.وكانــت اللجنــة العليــا 
في  التمكني  منتدى  أسســت  قد 
2016، وهو منصة جتمع ذوي  العام 
اإلعاقة واملؤسســات املمثلة لهم 
في أنحاء قطر، ولعب دوراً مهماً في 
التخطيط لضمان تصميم وإنشاء 

مرافق رياضية وبنية حتتية تناسب 
في  اإلعاقة  ذوي  احتياجــات  كافة 
جميع أنحاء الدولــة.  ومن جانبه 
أعضاء  أحد  أحمد،  إكرامي  أشــاد 
اإلعاقة  ذوي  مــن  التمكني  منتدى 
البصريــة، مبزايــا إتاحــة الوصول 
جهود  تضمنتهــا  التي  واحلركــة 
البنية  مرافق  في  للبطولة  اإلعداد 

التحتية في الدولة.
واطلق االحتــاد الدولي لكرة القدم 
)فيفــا( أمس، مرحلــة جديدة من 
بيع تذاكر مونديال 2022 في قطر، 
وســتبقى مفتوحة عبــر موقعه 
fifa.com/ « الرسمي على اإلنترنت

es/tickets« حتى نهاية البطولة.
وســيتمكن كل مشــجع مــن 
احلصول على 6 تذاكر كحد أقصى 
لكل مباراة، و60 إجماال، وســيتم 
إرسالها بشــكل إلكتروني، وفقا 
للفيفــا الذي سينشــر تطبيقا 
القــادم  أول  منتصــف تشــرين 
إلدارة املواقع.باإلضافــة إلــى هذا 
الســلطات  تطلــب  التطبيــق، 
املشــجعني،  من جميع  القطرية 
سواء من قطر أو خارجها، التقدم 
بطاقة  علــى  للحصول  بطلــب 
»هيا« الرقمية، وهي مبثابة تصريح 
واالســتادات  قطر  دولــة  لدخول 
)إلى جانب تذكــرة املباراة اخلاصة 
بهــم(، وفقا ملا جاء علــى املوقع 
احلصول  للفيفا.وميكن  الرســمي 
زيارة  البطاقة من خالل  على هذه 
موقــع Qatar2022.qa أو تنزيــل 
 ،”Hayya to Qatar 2022“ تطبيق
علما بأن احلكومــة القطرية هي 
والفيفا  املســألة  هذه  تدير  التي 
غير مســؤول عن عملية التقدمي 
واإلصدار، بحســب موقــع االحتاد 

الدولي لكرة القدم.

مونديال 2022 األكثر مالءمة للمشجعين من ذوي اإلعاقة

قطر تنفق 4 أضعاف 7 دول مجتمعة لتضييف كأس العالم بوينس آيرس ـ وكاالت:
أعلن كالوديو فابيــان تابيا، رئيس االحتاد األرجنتيني 
لكرة القدم، توصل منتخب بالده التفاق رسمي مع 
املدرب ليونيل سكالوني، على جتديد تعاقده. ويقدم 
ســكالوني نتائج مميــزة مع األرجنتني فــي الفترة 
األخيرة، وقــاد الفريق لتحقيق لقــب كوبا أمريكا 
بعد غياب طويل.وقال تابيا، فــي تصريحات أبرزها 
احلساب الرســمي لفابريزيو رومانو: »فخور باإلعالن 
عن التوصــل التفاق نهائي مع ليونيل ســكالوني 
على البقاء في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 
2026«.وحل ســكالوني )44 عامــا( محل خورخي 
سامباولي بعد خسارة األرجنتني أمام فرنسا في دور 
ال16 لونديال 2018.  وقاد سكالوني األرجنتني العام 
املاضي للفوز بــكأس أمريكا اجلنوبية ألول مرة منذ 
عــام 1993، باإلضافة إلى مبــاراة 35 متتالية بدون 
هزمية منذ خســارتها أمام البرازيل في كوبا أمريكا 

في 2 متوز 2019.

باريس ـ وكاالت:
تغّلبــت البرازيل علــى تونــس )5-1( أول أمس في 
مبــاراة دولية وديــة أقيمت على ملعــب »حديقة 
باريــس ضمن اســتعدادات املنتخبني  األمراء« في 
لنهائيات كأس العالــم FIFA قطر 2022™.وتناوب 
على تســجيل أهداف السيليســاو كل من رافينيا 
(11( و)40( وريتشارليسون )19( ونيمار )29 من ركلة 
جزاء( وبيدرو )74(. في املقابل بصم منتصر الطالبي 
على الهدف الوحيد لنســور قرطاج )18(.. وشهدت 
املوقعة طرد املدافع التونسي ديالن برون في الدقيقة 
42.. وكانــت هذه املواجهــة الثانيــة لتونس أمام 
البرازيــل، بعد األولى قبل نحو 50 عاماً في 6 حزيران 

1973 عندما فاز منتخب السيليساو 1-4.

لشبونة ـ وكاالت:
قرر مجلس االنضباط باالحتاد البرتغالي، معاقبة 
هنريكي أراوجو باإليقاف ملدة مباراة وتغرميه 535 
يورو، بســبب انتقاد التحكيم.. في حني فرضت 
غرامة علــى بنفيكا قدرها 64 ألًفــا و770 يورو، 
بحســب وســائل األعالم احملليــة.. وكان الالعب 
قد أشــار بعد مباراة في 17 نيسان املاضي، بعد 
مواجهة ريو آفي، إلى أن فريقه خسر 1-2 بسبب 
أخطاء حتكيميــة.. وتلقى بنفيكا غرامة 64 ألًفا 
و770 يورو بســبب مخالفات متعلقة بالهجوم 

على سمعة هيئات رياضية وأعضائها.

جدة ـ وكاالت: 
واصل املنتخب الســعودي، نتائجه السلبية في 
مرحلة االســتعداد خلوض نهائيات كأس العالم 
قطر 2022.. واكتفى األخضر السعودي بالتعادل 
الســلبي مع الواليــات املتحــدة األميركية، أول 
املنتخب الســعودي في  أمس.. وبذلك يفشــل 
التحضيرية لكأس  الفوز خالل مبارياتــه  حتقيق 

العالم، والتي بلغت 4 مواجهات حتى اآلن.
وخســر األخضر في املرحلــة التحضيرية األولى 
لكأس العالــم، أمام كولومبيا بهــدف من دون 
رد، وبالنتيجة نفســها خســر أمــام فنزويال. . 
وفــي املرحلة الثانية، تعادل املنتخب الســعودي 
بــدون أهداف أمــام اإلكوادور والواليــات املتحدة 
األميركيــة.. وتعانــي كتيبة املدرب الفرنســي 
هيرفي رينارد، من مشكالت واضحة في الناحية 
الهجومية، وذلك بفشل الالعبني في هز الشباك 

على مدار 4 مباريات.

سكالوني يمدد 
عقده مع األرجنتين

فوز وّدي كبير للبرازيل 
على تونس

االتحاد البرتغالي 
يعاقب بنفيكا

المنتخب السعودي 
يوقع على رقم سلبي

ملعب الثمامة في قطر

كيربر

تقرير 

تونس ـ وكاالت:

جنــح الفريــق األول لرجال كــرة اليد 
بقيادة مديره  التونسي،  الترجي  بنادي 
الفني املصري باســم الســبكي، في 
التتويج بلقــب البطولة العربية رقم 
والكأس  الــدوري  أبطال  لألنديــة   37
والتي أقيمت بتونس، عقب فوزه على 
نظيــره الزمالــك والذي يقــوده فنيا 
اإلســباني ماتيو جارالدا بنتيجة 29 - 
28.وحقق أبناء باب سويقة العديد من 
املكاسب جراء التتويج باللقب العربي، 

يستعرضها التالي التالي:
الصعــود لبطولــة العالــم لألندية: 
ضمن فريــق الدم والذهــب الصعود 
لنهائيــات بطولة العالــم لألندية - 
ســوبر جلوب- واملقرر إقامتها مبدينة 
الدمام السعودية خالل الفترة من 17 
وحتى 23 أكتوبر/تشــرين األول املقبل 
بعــد التتويــج بلقــب البطولة بعد 
موافقة مســؤولي االحتاد الدولي على 
مشــاركة بطل العرب فــي البطولة 

املونديالية للمرة األولى.
 احملافظة على اللقــب: حافظ الفريق 
للعام  البطولة  التونســي على لقب 
التي  التوالي في البطولة  الثاني على 
أقيمت علــى صالة احلمامــات علما 
بأنه توج بلقب النسخة املاضية على 
حســاب مواطنه جمعيــة احلمامات 

بنتيجة 26 - 24.
الثــأر مــن الزمالك: اســتطاع زمالء 

أســامة البوغامني الثأر مــن الزمالك 
والذي تفــوق عليهم في افتتاح نفس 
البطولــة بنتيجة 34 - 28، حيث لعبا 
فــي اجملموعــة الثانية رفقــة فريقي 

الكويت الكويتي ومولودية اجلزائر.
التتويــج بالنجمة الســابعة: حصد 
الترجي اللقب السابع له في البطولة 
وحققها أعوام »1976 – 1977 – 1978 

.»2022 - 2021 – 2018 – 1979 –
االبتعاد عن أقرب مالحقيه: وسع أبناء 
تونس الفارق مع أقرب مالحقيهم وهو 
النادي األهلي والذي ميتلك في جعبته 
5 ألقاب حققها أعوام »1993 - 1994 

.»2010 - 1998 - 1995 -
زيــادة غلــة األندية التونســية ل13 
األندية  رصيــد  الترجي  عــزز  بطولة: 
التونســية للرقم 13 حيث ميتلك هو 
مبفرده 7 ألقاب ويأتي من خلفه النجم 
الســاحلي الذي حقق البطولة أعوام 
»2001 - 2004 - 2015«، ثــم اإلفريقي 
التونسي وحصد اللقب عامي »1986 
- 2012«، إضافــة إلى ســاقية الزيت 

الذي حصل على اللقب عام 2017.
خطــف الترجــي التونســي، بطاقة 
التأهل إلــى بطولة العالــم لألندية 
الزمالك في نهائي  -سوبر جلوب- من 
البطولة العربيــة، بعدما تغلب عليه 
النهائية،  املباراة  في   ،)28-29( بنتيجة 
أول أمس.. وســجل حازم باشا، العب 
الترجي التونســي، الهدف األخير في 
اللقاء بعد الرمية األخيرة التي سكنت 
شــباك كرمي هنــداوي حــارس مرمى 

نهاية  بعد  مصــر،  ومنتخب  الزمالك 
اإلضافيــني.وكان  الشــوطني  أحداث 
اللقاء قد انتهى بالتعادل بني الفريقني 
بنتيجة )25-25(، قبل أن يخطف أبناء 
باب ســويقة اللقاء واللقب عن طريق 
الثانية  فــي  الصاروخية  التســديدة 
األخيرة.وبهــذه النتيجــة، صعد أبناء 

تونس لنهائيات بطولة العالم لألندية 
-ســوبر جلوب- واملقرر إقامتها مبدينة 
الدمام السعودية خالل الفترة من 17 

وحتى 23 تشرين أول املقبل.
وأعــادت هــذه اللقطة إلــى اآلذهان، 
ســيناريو مشــابه بالنــص ملواجهة 
جمعت بــني األهلي املصــري ونظيره 

الترجي أيًضا في نهائي بطولة أبطال 
والتي  الكؤوس  أبطال  لألندية  أفريقيا 
أقيمت بالعاصمة اجلابونية »ليبرفيل« 
في آيار من عــام 2015.واقتنص فريق 
الذهــب والدم الــكأس القارية، عقب 
تســديدة قوية سكنت شــباك كرمي 
هنــداوي -حارس األهلــي وقتها- بعد 

نهاية أحداث اللقاء بالتعادل )26-26(، 
ليحقق الترجي في هذا التوقيت لقبه 
الثاني بكأس الكؤوس اإلفريقية وكان 

على حساب األهلي أيًضا.
وقاد املصري باسم السبكي، فريق كرة 
اليد بنادي الترجي التونســي، لكتابة 
تاريــخ جديــد عقب حصــده للقب 
البطولــة العربيــة رقــم 37 لألندية 
أبطال الدوري والــكأس، والتي أقيمت 
بتونــس خالل املدة مــن 17 وحتى 27 
أيلــول اجلاري.وفاز فريق باب ســويقة 
علــى نظيره الزمالك املصــري، والذي 
يقوده فنًيا اإلســباني ماتيــو جارالدا 
بنتيجة )29-28( في اللحظات األخيرة.

وسيقود املدرب املصري فريقه ببطولة 
العالم لألندية -ســوبر جلوب- واملقرر 
الســعودية  الدمام  مبدينــة  إقامتها 
خالل املدة من 17 وحتى 23 تشرين أول 
املقبل، عقب موافقة مسؤولي االحتاد 
الدولي أن يشــارك بطــل العرب في 
املونديال للمرة األولى.وحقق السبكي 
مع فريــق الذهب والــدم، العديد من 
البطوالت خالل الفتــرة املاضية، كان 
آخرهــا كأس تونس قبــل أن يضيف 
الترجي في  النجمة الســابعة ليــد 

سجالت البطولة العربية.
الرد على  واستطاع باسم الســبكي 
فريقه الســابق، حيث سبق له اللعب 
داخل صفوف القلعــة البيضاء خالل 
1997، حقق  1983 وحتــى  الفترة من 
خاللها 5 ألقاب للدوري املمتاز ومثلها 
لــكأس مصــر ولقــب دوري أبطــال 

إفريقيــا عامــي 1986 - 1991.وعقب 
1997 اجتــه للتدريب في  اعتزاله عام 
قطاع الناشــئني داخل النادي األبيض، 
للناشــئني  مصر  منتخبات  درب  كما 
والشــباب، قبل أن يرحل للتدريب في 
اخلليج وقاد منتخب الكويت منذ عام 
2006 وحتى عام 2009 جنح خاللها في 
حصد بطولة آسيا 3 مرات وشارك بها 

في بطولة العالم مرتني.
وانتقل »السبكي« بني الكويت ومصر 
فــي العديد من املــرات، قبل أن يحط 
الرحال في القاهرة ويســتقر لتدريب 
كومانــدوز اليد عــام 2019 ويقودهم 
خــالل عامــني حلصــد دوري احملترفني 
فــي مناســبتني ولقــب دوري أبطال 
إفريقيــا فــي مرتــني متتاليتني وهو 
ما كــرره مع كأس الســوبر اإلفريقي، 
قبل أن يقرر مســؤولو الزمالك بقيادة 
واالســتعانة  رحيله  منصور  مرتضى 
قرر  زكي.وبعدها  حســني  بخدمــات 
باسم الســبكي الرحيل إلى الشمال 
اإلفريقــي وتدريب الترجي التونســي 
والذي جنــح معه فــي الهيمنة على 

البطوالت احمللية والعربية.
وحصــل املــدرب املصري مــع الفريق 
العربية  البطولة  لقب  التونسي على 
في نســختي »2021 - 2022«، وكأس 
العامــني فيما حصد  تونس لنفــس 
الدوري العام املاضي وخســره املوسم 
احلالي لصالــح نظيره اإلفريقي بفارق 
هدف وحيد حيث انتهى اللقاء النهائي 

بنتيجة )32-33(.

6 مكاسب ليد الترجي عقب التتويج بلقب البطولة العربية
قوة البطل تستهدف الزمالك واألهلي بالرصاصة القاتلة

جانب من تتويج فريق الترجي التونسي لكرة اليد بالبطولة العربية

ميونيخ ـ وكاالت:
األملانية  التنس  جنمة  كشــفت 
أجنليك كيربر، أنهــا تتطلع إلى 
العودة ملنافســات احملترفات في 
أقــرب وقــت ممكن، وذلــك بعد 
وضــع مولودهــا، وأنها تخطط 
للمشاركة في أوملبياد 2024 في 

العاصمة الفرنسية باريس.
وقالــت كيربر فــي مقابلة مع 
نشرتها  نيوزروم"  "بورشه  بوابة 
استعادة  "ســأحاول  أمس:  أول 
لياقتــي مجــددا والعــودة إلى 
بطــوالت احملترفــات، لكــن دون 
تســرع. وبعدها سأبذل قصارى 
جهدي، فإذا كنت سأفعل شيئا، 
فعلي فعله كما ينبغي".وكانت 
في  ألقاب  بثالثة  املتوجة  كيربر، 
بطــوالت "جراند ســالم" األربع 
على  األولى  واملصنفــة  الكبرى 
العالم سابقا، قد أعلنت في آب 
املاضي إنها حامل وتتوقع الوالدة 

في الربيع.
تهدف  أنهــا  كيربر  وكشــفت 
في  للمشاركة  أساسي  بشكل 
األوملبياد من جديد عبر نســخة 
باريــس 2024، بعــد أن أحــرزت 
امليداليــة الفضية فــي أوملبياد 
2016.. وقالت  ريــو دي جانيــرو 
املشــاركة  "أحب حقا  كيربــر: 
فيــه )األوملبياد(. لقد شــاركت 
في دورتي لنــدن )2012( وريو دي 
جانيــرو، وهو أمر مميــز أن تلعب 
باسم بالدك في مثل هذا احلدث 

الهائل".وأضافت: "أود املرور بهذا 
الشــعور مجددا. ال يــزال هناك 
وقت متبقي، لذلك ال أعاني من 

أي ضغوط".
النجمة  عــن  حديثهــا  وفــي 
شــفياتيك  إيجــا  البولنديــة 
املصنفــة األولى علــى العالم 
حاليا، قالت كيربر: "يجب أن أرفع 

لهــا القبعة بســبب الطريقة 
التي تعاملت بهــا مع كل هذا 
الضجيــج احمليط بهــا. هي في 
النهاية ال تزال فــي الـ 21 عاما 
من عمرها. أعرفها جيدا وأتشوق 
ملعرفة إلى أي مــدى من الوقت 
ستواصل األداء بهذه املستويات 

العالية".

مدريد ـ وكاالت:
فاز املنتخب اإلسباني على خصمه 
البرتغالــي، بهدف مــن دون رد، في 
ختــام دور اجملموعــات لــدوري األمم 
األوروبية، من توقيــع ألفارو موراتا، 
ويليامز.. وبحســب  نيكو  وصناعة 
فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شــبكة 
العب  أصغر  أصبــح  ويليامز  نيكو 
إســباني يصنع هدفا في دوري األمم 
األوروبية، بعمــر 20 عاما و77 يوما. 
وجوده  أن  ويليامــز،  نيكــو  واعتبر 
اإلســباني ومساعدة  املنتخب  مع 
»شــرف«  أهدافه  لتحقيق  الفريق 
كبير. وأوضح العــب أتلتيك بيلباو 
اإلسباني  للتلفزيون  تصريحات  في 
»أتشــرف بوجودي هنا ومســاعدة 
الفريق لتحقيق أهدافه. لم أشاهد 
ســوى موراتا، ولم أتــردد في مترير 
الكــرة له. ســعداء للغايــة بهذا 
التأهل«.وحــول كيفية تعامله مع 

فريقه  فــي  الســريع  التطور  هذا 
بيلبــاو، وفــي املنتخب مع ســنه 
»أتعامل  أجــاب  عاما،   20 الصغير 
بشــكل طيــب، أتطــور تدريجيا 
كالعب وكشخص«.واختتم الالعب 
تصريحاته باإلشــارة إلى أن املدرب 
لويس إنريكــي، طالبه عند دخوله 
كبديل بأن يكون شــجاعا، ويواجه 
املنافســني، وأن يلعب بشخصيته، 
مشيرا إلى أنه يتمنى املشاركة في 

مونديال قطر.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
يوجد العب  ال  فإنــه  لإلحصائيات، 
اإلســباني،  املنتخب  في صفــوف 
سجل أهدافا أكثر من ألفارو موراتا 
)13 هدفا  إنريكي  حتت قيادة لويس 

بالتساوي مع فيران توريس(.. 
من جانــب اخر واصل خوســيه 
لويس جايا مدافع فالنسيا تألقه 
مــع منتخــب إســبانيا، وخاض 

أمام البرتغال املبــاراة رقم 18 له 
مع )الروخــا( من دون أن يخســر 
فــي أي منها، بواقــع 13 انتصارا 
و5 تعادالت، فضال عن تســجيله 

هدفني.
ولعب جايا أساســيا أمام الفريق 
البرتغالي بعد أشــهر من الغياب 
عن املنتخب اإلســباني، وكان آخر 
ظهــور له بقميــص )الروخا( في 
أثينا أمام اليونان )0-1( في تشرين 
الثانــي 2021 خــالل التصفيات 
املؤهلــة ملونديــال قطر.وكانــت 
املشاركة األولى جلايا مع منتخب 
إســبانيا في 11 أيلول 2018 أثناء 
مباراة في دوري األمم األوروبية أمام 
 0-6 إسبانيا  بفوز  انتهت  كرواتيا، 
في إلتشــي.ولعبت إسبانيا منذ 
ذلك احلني 48 مباراة، شــارك قائد 

فالنسيا احلالي في 18 منها.

العواصم ـ وكاالت:
القدم  اإلفريقــي لكرة  االحتاد  قرر 
دي  فولــكان  اســتبعاد  »كاف«، 
مورنــي، بطل جــزر القمــر، من 
دوري أبطــال إفريقيا.. وبحســب 
املوقع الرســمي للكاف، فإن قرار 

االســتبعاد جاء بعد غياب الفريق 
عن مواجهة إياب الدور التمهيدي 
األول أمام ال باسي، بطل سيشل.. 
وأوضــح الــكاف أن اللوائح تنص 
على أن الفريق الزائر، عليه تنظيم 
طريقة السفر والوصول في تاريخ 

محدد.. وبهذا القرار، تأهل ال باسي 
تلقائيا إلى الدور التمهيدي الثاني 
لــدوري األبطال، حيث ســيواجه 
اجلنوب  داونــز  صــن  ماميلــودي 
إفريقي.. وكانت مباراة الذهاب قد 

انتهت بفوز فولكان )0-1(.

كيربر تخطط للمشاركة في أولمبياد 2024
ويليامز يسجل اسمه في تاريخ الماتادور

سجل ناصع لجايا 

كاف يستبعد فريقا من دوري األبطال
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منتخب الشباب 
يتعادل مع النفط وديًا 

بهاء الدين علي مدربا 
لمنتخب التنس البارالمبي 

شهادة الماجستير للحكم 
االتحادي رضا عباس 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 تعادَل منتخُب الَشباب أمام فريِق نادي النفط سلبياً 
في املُباراِة التي أقيمت اليوم الثالثاء في ملعِب املدينة 
الدولّي ضمن اســتعداداِت املنتخِب للمشــاركِة في 
تصفياِت كأس آســيا التــي تقام في دولــِة الكويت، 
وتنطلُق في الرابع عشــر من الشهر املُقبل.. من جانب 
اخر، وافَق االحتادُ العراقّي لكرِة القدم على اســتقالِة 
احمللل الفنّي ملنتخِب الناشــئني لكرِة القدم »عالء عبد 
عون« والتي وصفها بأســباٍب شخصيٍة عائلية وتقدم 
بها لالحتاد في الرابع عشــر من الشهر احلالي. ويشكُر 
احتــاد الكرة عبد عــون على جهوده التــي قّدمها في 
خدمِة املنتخب فــي الفترِة املاضية التي عمَل بها مع 
منتخِب الناشئني. ويتمنى االحتادُ للمحلل الفنّي عبد 

عون التوفيَق والنجاح في مهام عمله املُقبلة.

هشام السلمان * 
قــرر االحتاد العراقي للتنس  االرضــي اعتماد املدرب 
بهاء الدين علي وأوضح االحتاد ان للمدرب  شــهادة 
اكادمييــة واخرى حتكیمیة في الــدورة التحكیمیة 
التي اقیمــت في  كليــة التربیــة البدنیة وعلوم 
الریاضة  وحاصل على شــهادة الــدورة التدريبية 
املقامة في اربيل .. وأكد االحتاد ان املدرب ســبق له 
ان عمل كمــدرب للتنس االرضي للنــادي االرمني 
في بغــداد ومثل العدید من االندیــة كالعب تنس 
نادي امانه بغــداد ونادي الكاظميه ونادي الســالم 
وعمل كمــدرب لنادي الكاظميــة  ومدربا  اللياقة 
بدنيــة للمنتخب الوطني بالتنس االرضي لســنة 
٢٠٢٠ وحصل املدرب بهاء الدين علي  ، على شهادة 
االكادمييــة الدولية للتدريــب والتنمية املقامة في 
كلية التربية الرياضية جامعة بغداد ســنة ٢٠١٩ 
ويُجيد اللغتني العربیةو اللغة اإلجنليزية وكان االحتاد  
العراقي للتنس االرضي الذي يقوده الســيد  ماجد 
العكيلي قد اجتمع لغرض مناقشه االستحقاقات 
القادمه  ومنهــا  بطوله تركيا.. وأيضا ناقش االحتاد 
مسألة استحصال موافقة  وزاره الشباب  والرياضة  
على مســألة  مبيت الالعبني الشــباب والناشئني 
مــن احملافظات مجانــا وتكثف الوحــدات وتطوير 
مستوى  الفني لالعبني اضافة الى تكثيف الوحدات 
التدريبية للمنتخــب بواقع خمس وحدات  تدريبية 

أسبوعيا.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــل احلكم االحتــادي بكرة القــدم، رضا عباس، 
على شهادة املاجســتير في التربية البدنية وعلوم 
الرياضة/ ســلوك احلركي/ جامعة أزاد إسالمي في 
كرمانشاه بجمهورية إيران اإلسالمية، عن رسالته 
املوسومة » أثر فعالية برنامج تدريبي حول استقرار 
اجلســم املركزي على التــوازن الديناميكي والثابت 
حلكام كرة القدم في الدوري العراقي املمتاز«.مبارك 
حلكمنا، رضا عباس، تفوقــه العلمي الذي يوازي ما 
يقدمه من مستويات فنية متقدمة في مشاركته 
ضمن طواقــم التحكيم التي تقــود مباريات دوري 

الكرة املمتاز، وعقبال الدكتوراه.

بغداد ـ فالح الناصر:

واثق  الدكتــور،  املــدرب  يوظف 
العلميــة  االكادمييــة  جمــال، 
واخلبــرات في مهمتــه بتدريب 
العبــي املركز الوطنــي لرعاية 
باملالكمة  الرياضيــة  املوهبــة 
التابــع لــدارة شــؤون االقاليم 
واحملافظــات في وزارة الشــباب 

والرياضة.
يحرص علــى العمل بجد ضمن 
إكادمييني  فريق يتكون من نخبة 
ومدربــني لهم خبــرات طويلة 
فــي رياضــة الفــن النبيل، في 
مقدمتهم مديــر مركز املوهبة 
الدكتور  باملالكمــة  الرياضيــة 
موســى جواد، ومــدرب اللياقة 
البدنية الدكتــور محمد قصي 
واملدربــني الدكتــور رافد خليل 
واحمد غامن ورعد خريبط ورسول 
جبر واحلكــم الدولي عماد عبد 

احلسني.
يرى املــدرب الدكتور واثق جمال، 
العلميــة  االكادمييــة هــي  ان 
فــي تطبيق املنهــاج التدريبي، 
فتطبيق مبــادئ التعلم احلركي 
تدريجيا وفقا ملســاحات علمية 
مدروس  لبرنامج  ووفقا  وعملية 
يتضمــن اختبــارات وصوال إلى 
اكتشاف املوهوبني، وهذه الفئات 
تتطلــب تعامالً دقيقــا، رياضيا 
وتربويــا، الننا نبحث عن صناعة 
جيــل جديد يبنى على أســس 
ابطال  ليكمل مســيرة  رصينة 
الرياضــة الذين تركــوا لنا مآثر 
النبيل  الفن  رياضة  عظيمة في 
كل في وقته وزمانه، كانوا بحق 
جنوم في ســماء الرياضة عامة، 

وليس املالكمة فقط.

بداية الرحلة واالمنيات 
الكبيرة 

بداية املدرب الدكتور واثق جمال، 
كانت فــي محافظة كركوك، اذ 
سكنت اسرته ضمن احد املواقع 
العســكرية برفقه اعداد اخرى 
العســكرية، حيث  االســر  من 
كان بعمر 10 سنوات يصطحبه 
والــده املالكم الســابق، جمال 
حطاب، معه للتدريب في الفرق 
مع  ميثلها  كان  التي  العسكرية 
رفيق دربــه الراحل عباس خليل 

احــد العبي املالكمــة وهو من 
اهالــي العزيزية في واســط، اذ 
يحرص على  واثــق،  الفتى،  كان 
التدريبات  فــي  والده  مواكبــة 
عيناه  نصب  واضعا  والبطوالت، 
اكمال املســيرة وحتقيق امنياته 

ان يصبح احد ابطال اللعبة.
لعــب واثق في نادي الثورة ضمن 
وبعد  والفتيان،  االشــبال  فئتي 
انضم  بغداد،  إلى  اسرته  انتقال 
الرياضي وهنا  إلى نادي اجليــش 
زادت ثقتــه بقدراتــه باشــراف 
املدرب نصيــر خالد، فاملتقدمني 
باشــراف املدرب احمــد عباس.. 
اشترك في العديد من البطوالت 
وحصل على مراكز متقدمة كما 
لعــب ضمن بطولــة منتخبات 

احملافظات.

الدراسة واجلانب العلمي 
فــي وقــت كان، واثــق، حريصا 
على التدريب واملشــاركة ضمن 
البطوالت الرياضية في املالكمة، 
فهو، واثقا، بالوقت نفســه من 
معهد  أكمل  العلمــي،  التفوق 

على  وحصــل  املعلمني  اعــداد 
العلم في  ادى خدمــة  الدبلوم، 
الفرقــة الثامنــة، الفيلق األول 
وكانــت  كركــوك،  مبحافظــة 
له للمشــاركة  محطة جديدة 
وجد  عســكرية،  بطــوالت  في 
ضابط األلعاب وقتها جمال عبد 
ببطولة  الفــوز  ليحقق  الكرمي، 
ألعــب اجليش التــي اقيمت في 
نادي  ومــن  اجلوية،  نــادي  حلبة 
اجليــش وانتهاء خدمــة العلم، 
العلمي،  اجلانــب  الكمال  توجه 
البدنية  التربية  فالتحق كليــة 
وعلــوم الرياضــة فــي جامعة 
بغــداد ليحصل على شــهادة 
البكالوريوس، وزاد طموحه لينال 
املاجســتير ثم املهــا بالتفوق 
العلمــي وحصــل علــى درجة 
الدكتــوراه في اختصاص تدريب 

رياضة املالكمة.

التدريب في نادي الشرطة
بعدهــا انتقــل، الدكتــور واثق 
جمال، للعمل التدريبي في نادي 
الشــرطة الرياضي، كان مشرفا 

خبير  التدريبــي  املــالك  علــى 
اللعبــة والبطل الســابق، عبد 
الزهــرة جواد، وانضــم الدكتور 
واثق لنخبة من املدربني العاملني 
فــي تدريب فرق نادي الشــرطة 
العمرية  الفئــات  باملالكمة من 
وصــوالً إلى الفريــق األول وهم 
مولى  ومحمــد  شــاكر  »علي 
ومحمد عبــد الزهرة وزكي عبد 
علوان« وامتدت فترة العمل التي 
امضاها، الدكتور واثق جمال، في 
اســوار النادي االخضر من 2005 
باملتميزة  وصفهــا   2008 لغاية 
بعد املشاركة في تعزيز جناحات 
الوقوف  مالكمي الشــرطة في 
علــى منصات التتويــج والفوز 

باأللقاب والبطوالت عن جدارة.

مركز شباب الزعفرانية
أوراق  واثــق جمال  الدكتور  قدم 
اعتماده لوزارة الشباب والرياضة 
باحثا عن فرصة عمل رســمية 
وفقــا لشــهادته االكادميية، مت 
منحه مهمة تدريب العبي مركز 
شــباب الزعفرانيــة باملالكمة، 

وعمل املدرب في تشــكيل فرق 
ميدانية  متابعة  وسط  باللعبة 
الزعفرانية،  شــباب  مركز  ملدير 
سمير خليل، كان هنالك تعاونا 
مثمــراً فــي اكتشــاف طاقات 
واثق جمال  املدرب  واعدة، فعمل 
على اشــراك هؤالء الالعبني في 
بطوالت االندية، اذ لعبوا باشــم 
في  والســياحة  الطلبة  نــادي 
بطوالت االحتــاد املركزي وقدموا 
امكانات فنية عالية في النزاالت.

مت  األخيــرة  الســنوات  وفــي 
واثق  الدكتور  املدرب  اســتقدام 
جمــال لالنضمــام إلــى مركز 
املوهبــة الرياضية باملالكمة في 
بغــداد، املقر الرئيــس، في وزارة 
الشــباب والرياضة، وهو يواصل 
رحلــة ايجابية يعمل فيها على 
توظيــف التخصــص االكادميي 
تدريب  فــي  واخلبرات  العلمــي 

املواهب الواعدة. 

مهمة تدريب وطنية
في شــهر آذار مــن العام اجلاري 
الدكتور  للمــدرب  توفرت   2022

التدريب ضمن  اثق جمال فرصة 
في  للشــباب  الوطني  املنتخب 
املشــاركة ببطولة آســيا التي 
اقيمــت فــي األردن، اذ عمل مع 
املدرب ســراق صبيح في تدريب 
الناشئني  مالك  وكان  الشــباب 
يضــم عبــاس كلف وهاشــم 
وحســني  بلند  والكابنت  محمد 
حقق  النــزاالت  وفي  مســلم.. 
الشباب وســامان فضيان، كما 
على  النســوي  الفريق  حصــل 

وسامني فضيني ايضا.

بطولة آسيا لالشبال والريادة 
العراقية 

ان  واثق جمــال،  الدكتــور،  يرى 
العــراق بتضييــف بطولة  فوز 
آســيا لألشــبال املقررة الشهر 
املقبل، في شــمالنا احلبيب هي 
تأكيــد لعودة الريــادة العراقية 
فعمل  اخلارجي،  الصعيــد  على 
برئاســة  املركزي  املالكمة  احتاد 
علــي تكليــف وبقيــة اعضاء 
إدارة االحتــاد، عملــوا بثقة على 
تطوير احتاد املالكمة واالرتقاء به 
نحو االفضل ليأخــذ دوره املؤثر، 
محط  آســيا  بطولة  وتضييف 
فخر للعراق، كلنا امل في حتقيق 
النجــاح وان تكــون بداية عودة 
العراق للمشــاركة الفعالة في 
صناعة القــرار املهم في رياضة 

الفن النبيل.

اسرة رياضية معطاء
واثق جمال، يســهم  الدكتــور 
في خلــق مناخات بيئية مالئمة 
لنجــاح أوالده دراســيا ورياضيا، 
املتميز،  العطاء  اسرته  لتواصل 
فابنته آمنة، هي العبة املنتخب 
الوطنــي فــي التنــس، مواليد 
2006 طالبة في الصف اخلامس 
العلمي، أما شقيقها عبد اهلل، 
الفروسية  يلعب ضمن منتخب 
وهــو مواليــد 2009 طالب في 
هذه  املتوســط..  الثاني  الصف 
لولديه، اسهمت في  التوجهات 
تعزيز متابعاتــه االخرى، يحرص 
وابطالها  التنــس،  على لعبــة 
وتفصيــالت كل واحــد منهم، 
السويسري  باعتزال  تأثره  سيما 
روجر فيدرر، مؤخرا،  وكذلك في 
الفروسية واخليول وتشده  لعبة 

منافساتها في القفز والطعن.

المدرب د. واثق جمال.. مسيرة عطاء إيجابية في المالكمة 
يوظف األكاديمية العلمية والخبرات في تدريب مواهب المركز الوطني 

د. واثق جمال

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

ســمت جلنة احلكام في االحتاد املركزي 
لكرة القــدم، احلكم الدولّي علي صباح 
واملســاعد الدولّي حيدر عبد احلســني 
واملســاعد الثانــي أميــر داود والدولّي 
يوســف ســعيد حكماً رابعــاً لقيادِة 
مباراِة كأس السوبر بني فريقي الشرطة 
والكــرخ التي تقام في ملعــِب املدينة 
الدولّي يوم األحد املوافق ٢/١٠/٢٠٢٢ في 

الساعِة السابعة مساًء.
الدوري  لقب  حامل  الشــرطة  ويسعى 
املمتاز من املوســم املاضي، إلى خطف 
الســوبر،  بالتتويج بكأس  ألقابــه  أول 
الذي سيجمعه مع  الكرخ بطل الكأس 
في الثاني من تشــرين األول املقبل، في 
لقــاء يحتضنه ملعــب املدينة الدولي 
املدير  ســليمان،  مؤمن  ببغداد.ويتطلع 
الفني للكتيبة اخلضراء، إلى حصد ثاني 
التي  الشرطة  الكؤوس في مهمته مع 

جتددت للموسم الثاني توالياً.
ويعتمد سليمان على خليط متجانس 
من احملليني واحملترفني، عالوة على تواجد 
عناصــر دولية لعبت مؤخراً مع أســود 
الرافدين ببطولة األردن الدولية.وشهدت 

السوبر  ملباراة  الشــرطة  اســتعدادات 
والــدوري املمتــاز الذي ســينطلق في 
السابع من أكتوبر / تشرين األول املقبل، 
إقامة أكثر من جتمــع في بغداد وأربيل، 
اخلارجي  املعســكر  إجراء  بينما تعــذر 
خالل الفترة املاضية.وخاض الفريق عدة 
مباريــات جتريبيــة ، إذ تغلب على نفط 
البصــرة )1-0( وهزم احلــدود بالنتيجة 
ذاتها، ومتكن من هزمية الكهرباء )2-3( ، 
النفط سلبياً، واخلسارة من  وتعادل مع 

املنتخب العراقي )1-0(.
وضمت القائمة النهائية، التي ستمثل 
تواجد   ، اجلديــد  باملوســم  الشــرطة 
36 العبــاً من ضمنهم 4 حــراس هم: 
أحمد باســل ، ياسني كرمي،محمد كرمي، 
الثنائي  التشــكيلة  عباس كرمي.وتضم 
كرار عامــر ومناف يونــس، اللذان لعبا 
األردن  الوطني ببطولــة  املنتخــب  مع 
الرباعية، كما يتواجد عدد من العناصر 
احمللية أمثال » محمد داود ، بسام شاكر 
، عالء عبد الزهرة،علــي حصني، أحمد 

فرحان، سجاد جاسم.
كما يتواجد 5 محترفــني عرب وأفارقة 
وهم ، الثالثي الســوري محمود املواس 
، مارديــك مارديكيان ، فهد اليوســف، 
والعب منتخــب النيجر  مجيد أبو بكر، 
والسنغالي إدريسا نياجنا.واستعان املدير 

الفني مؤمن سليمان، بطاقمه املساعد 
املؤلــف من أحمد صالح ، حســني عبد 
الواحد، واملعد البدني مازن عبد الستار.

وسيشــارك مع الشــرطة في املوسم 
اجلديد، عدة مواهــب صغيرة باألعمار ، 
لكنها متتلك إمكانيات كبيرة ، ومنهم 

العــب املنتخب األوملبــي العراقي عمار 
غالب، الذي تألق بشكل ملفت لألنظار 
بنهائيات كأس آســيا التي أقيمت في 

أوزبكستان.كما سيكون لالعب الوسط 
أميــر صبــاح ، دور كبير فــي املباريات 
املقبلــة، ملــا يتمتع به مــن مواصفات 
مهارية عاليــة، ويحضر كذلك املوهوب 
ذو الفقار يونس، هداف دوري الشــباب، 
الذي جنــح مع منتخب حتــت 18 عاماً، 
التنافس  العناصر مــن  وســتزيد هذه 
داخل الفريق مع الالعبني األخرين، حلجز 

مقعد لها في التشكيل األساسي.   
وجنح الكرخ في االنتصار على الكهرباء 
بنتيجة )3-0(، في اللقاء الذي احتضنه 
ملعــب الراحــل أحمد راضــي، ضمن 
اســتعدادات األول خلــوض لقــاء كأس 
السوبر أمام الشرطة، وحتضيرات الثاني 
للدوري املمتاز.سجل ثالثية الكرخ خالل 
فوزي،  يوســف  األول،  الشــوط  أحداث 
ونهــاد محمد ) هدفني(.وأشــرك مدرب 
الكرخ أحمد عبد اجلبار مجموعة كبيرة 
مــن العبيه، للوقوف علــى جاهزيتهم 
قبل لقاء الســوبر ، الذي ســيقام في 

الثاني من تشرين األول املقبل.
في حني، خسر القوة اجلوية أمام ضيفه 
احلدود بهــدف دون رد، في املبــاراة التي 
أقيمــت أول أمس، ضمن اســتعدادات 
الفريقــني ملســابقة الــدوري املمتــاز 
للموســم اجلديد 2022-2023.واقتنص 
مصطفى محمد هــدف الفوز الوحيد 

للحدود في الشــوط األول مــن املباراة 
التي أقيمت وســط حضــور جماهيري 
متوســط. وقدم احلدود ، مستوى جيدا 
طــوال دقائق اللقاء، وجنــح في التفوق 
مالمح  مســتضيفه.واتضحت  علــى 
التحضير املثالــي للوافد اجلديد للدوري 
املمتاز بقيادة مدربه عــادل نعمة، بعد 
حتقيقه الفــوز التجريبي على أحد فرق 

املقدمة.
وأعلن نــادي الطلبة، تعاقده مع احملترف 
لتمثيل  أوليفيرا،  دي  أندرسون  البرازيلي 
الفريق باملوســم اجلديــد 2023-2022.

برازيلي  محتــرف  ثاني  أوليفيــرا  ويعد 
مواطنــه  بعــد  الطلبــة،  بصفــوف 
جايلســون دي ليما، وميتد عقد أوليفيرا 

لعام واحد، ويلعب في خط الوسط. 
وســيكون أوليفيــرا ) 28 عاما(، احملترف 
الثالث للطلبة بعد الغاني إســماعيل 
عبد اجلانيو، وزميلــه البرازيلي دي ليما.
كمــا ســيخضع أوليفيــرا، للفحص 
الطبــي قبل الدخــول بالتدريبات التي 
يقودهــا املدير الفني ثائــر أحمد.وكان 
الطلبة قــد جنح بالتعاقــد مؤخرا مع 
ثنائي دفاع املنتخــب الوطني علي فائز 
وضرغام إســماعيل، فــي أبرز صفقاته 
للموســم اجلديد املؤمــل انطالقه في 

السابع من تشرين األول املقبل.

علي صباح يضبط لقاء كأس السوبر بين الشرطة والكرخ.. األحد
الطلبة يضم البرازيلي أوليفيرا 

لقاء سابق بني الشرطة والكرخ

بغداد ـ الصباح الجديد:
يســتعُد منتخبنا الوطنــّي لكرِة 
الصــاالت ملالقاِة نظيــره الُعماني 
في مجمِع صاالِت الشــيخ ســعد 
العبــداهلل مبدينِة صباح الســالم 
في الســاعِة اخلامســة من مساء 
أيلول   29 املوافــق  اخلميــس  اليوم 
للمجموعِة  الثانيــة  اجلولِة  ضمن 

األولى لكأس آســيا لكرِة للصاالت 
في الكويت، وكان منتخبنا خســر 
ذاتها  البطولة  مبارياته ضمن  أولى 
امام نظيره التايالندي بثالثة اهداف 
مباراته  منتخبنا  ويلعــب  لهدفني. 
الثالثة في الســاعة 8 من مســاء 
الســبت املقبل املوافق 1 تشــرين 
األول املقبل امــام منتخب الكويت 

حلساب اجملموعة األولى في البطولة 
الوطني  منتخبنا  ويقود  اآلسيوية., 
العراقــي بكــرة الصــاالت املدرب 

اإليراني، محمد ناظم الشريعة.
آسيا  ُطولِة كأس  الكويت  وتضيف 
للصاالِت فــي املدة مــن 27 أيلول 
اجلاري حتى 8 تشــرين األول املُقبل، 

مبشاركة 16 منتخباً.

الالذقية ـ ساجد سليم*
ضمــن منافســات بطولــة االندية 
العربيــة بالدراجات التــي تضيفها 
مدينة الالذقية الســورية للفترة من 
٢٦ ولغاية الثاني من الشــهر املقبل 
الرجال  لفئات  عربية  اندية  مبشاركة 
والنســاء حيث مثل العراق في هذه 
البطولــة اندية احلشــد الشــعبي 
والصناعة للرجال وللنساء نادي نوروز 

من الســليمانية حيث سبق انطالق 
البطولــة املؤمتر الفنــي الذي عقد 
في قاعة فنــدق ميرال بحضور االحتاد 
العربي واالحتاد السوري ومن ثم جرت 
سباقات اليوم االول هي سباق الفرقي 
ضد الساعة للنساء مبشاركة أربعة 
انديــة هي نوروز العراقــي واحملافظة 
السوري والقدس الفلسطيني وبردى 
الســوري واحرز منافســات السباق 

االول وحل  املركــز  احملافظــة  نــادي 
نادي نوروز ثانيا ونادي بردى الســوري 
باملركز الثالث ومن ثم انطلق ســباق 
بكل  الصناعة  نادي  ليحصل  الرجال 
جدارة على امليداليــة الذهبية وحل 
نادي احلشد الشــعبي باملركز الثاني 

ليحصد فضية السباق.

* الناطق اإلعالمي الحتاد الدراجات

الصاالت يالقي عمان اليوم آسيويًا

الصناعة يحرز ذهبي سباق الفرقي في 
البطولة العربية بالدراجات

حسين الشمري
الدولي علي  ترشــيح العبنــا  مت 
عبد االمير الــى انتخابات اللجنة 
الرياضية فــي االحتاد الدولي التي 
موقع  علــى  الكترونيا  ســتقام 
االحتاد الدولي في السابع من شهر 
احلالي.  العام  الثاني من  تشــرين 
وقال العب تنــس الطاولة الدولي 
علي عبد االمير مت ترشــيحي من 
قبل اللجنة الباراملبية واحتاد تنس 
العراق  لتمثيل  الباراملبي  الطاولة 
في انتخابات اللجنة الرياضية في 

االحتاد الدولي.
واضاف عبد االمير ان هذه اللجنة 
تتكــون من عشــرة  الرياضيــة 
اشــخاص ثمانية مــن االصحاء 
واثنني من املعاقني الســيما وانني 
الالعب العراقــي والعربي الوحيد 
املرشــح للفــوز بعضويــة جلنة 
الرياضيني في االحتاد الدولي للعبة، 
.واشــار  الالعب عبد االمير الى ان 
هذه هي املرة االولى التي ارشــح 

فيهــا الى اللجنــة الرياضية من 
خالل الدعم املعنوي الذي حصلت 
عليــه من االخــوة فــي املكتب 
عقيل  الدكتور  برئاسة  التنفيذي 
الباراملببة  اللجنــة  رئيس  حميد 
ودعــم االخوة اعضــاء احتاد تنس 
الطاولة العراقي وزمالئي الالعبني 
واتطلــع   للفوز بعضوية اللجنة 

الرياضية في االحتاد الدولي لتنس 
الطاولــة كممثل عــن الالعبني 
االمير  عبد  وانهى  والعرب،  العراق 
حديثــه بالقــول ساســعى الى 
ان اكون خير ممثــل وداعم جلميع 
الالعبــني فــي العالم الســيما  
العراقيني والعرب وشكرا لكل من 

دعمني للترشيح الدولي.

علي عبد االمير يرشح لعضوية اللجنة 
الرياضية في االتحاد الدولي لتنس الطاولة

علي عبد االمير



بغداد - سمير خليل:
ان تستمر مســرحية باحلضور في 
املهرجانات الفنيــة طوال مايقارب 
السنتني، فهذا يعني انها مسرحية 
متلــك كل مقومات النجــاح، وهذا 
النجاح بالتأكيد يقف خلفه مؤلف 

ومخرج وممثلني وفنيني.
مونودرامــا  كالعنقــاء"  "احتــرق 
مسرحية من مدينة كركوك العزيزة، 
كتبتهــا گزیزە عمرســینوغرافیا 
وجسدت  جنم  جناة  الفنان  واخرجها 
الفنانة  الرئيســية  شــخصيتها 
هوار فــارس، وتصميم موســيقى 
وتقدمي  عمر،  ســيروان  املســرحية 
املســرحية في كركوك  فرقة هوار 
. وتتحدث املســرحية عــن معاناة 

التي تعمل مبجال  املرأة  ومشــاكل 
املسرح طوال حياتها وتقضي أكثر 
أوقاتها على خشبة املسرح، ويقدم 
العرض فــي إطار مســرح الصورة 

واملسرح اجلسدي.
املســرحية  وســينوغرافي  مخرج 
الفنان املبدع جناة جنــم قال : خالل 
ســنتني قدمنــا 12 عرضــا لهذه 
املسرحية، منها مهرجان مونودراما 
بغداد حيث حصلنــا على جائزتني 
وافضل  متكامل  عرض  افضل  هما 
ممثلة، كما شــاركت املسرحية في 
وحصلت  الدولي  قرطــاج  مهرجان 
على ثــالث جوائز، وفي مهرجان أيام 
ونالــت جائزة جلنة  الدولي  القاهرة 
التحكيــم، و اخيــرا شــاركت في 

الدولي  املسرحي  طرابلس  مهرجان 
فــي لبنــان وحصلت علــى جائزة 
افضل ممثله، اضافة ملشــاركتنا في 
املهرجان املســرحي الدولي لشباب 
اجلنوب في مصر بدورته السادســة 
والتــي أقيمت مبحافظــة األقصر، 
فئة  ضمــن  مشــاركتنا  وكانــت 
خــارج املســابقة ل )12( دولة، كما 
قدمنــا عروضا اخرى فــي كركوك 
وجمجمال  واربيــل  والســليمانية 
أحترق كالعنقاء  مونودرامــا  وكالر، 
اخذت مساحة كبيرة في املهرجانات 
العربية ونحن نتلقى الدعوات دائما 
جدا  كبير  املســرحية  مستوى  الن 
بكل مافيها من متطلبات وتقنيات 

املونودراما ".

وعــن مشــاركة املســرحية فــي 
املهرجان الدولي للمسرح بطرابلس 

لبنان اضاف:
في كل مهرجانــات العالم عادة ما 
يكون التقدمي للمشاركة عن طريق 
االساس  هذا  وعلى  تقدمي،  استمارة 
قدمنا طلبا وشــاركنا باملهرجانات 
بجانب عروض مسرحية من العراق 
وكوردســتان وايطاليا واملكســيك 
وســلطنة عمــان واجلزائــر ولبنان 
وتونس، ولم تقتصر مشاركتنا على 
اقمت  بل  املســرحي فقط  العرض 
ورشة مسرحية استمرت ثالثة ايام 
مبشــاركة عشــرين ممثال من لبنان 
وتركــزت هذه الورشــة على مبادئ 
التمثيل واجلســد ومــن نتاج هذه 
الورشــة كان عرضا مسرحيا قدم 
في مركز املدينة وكانت جتربة رائعة 

وكبيرة بالنسبة لي".
*وجوائز املهرجان؟

ممثلة  كانت ألفضل  املهرجان  جوائز 
)أحترق كالعنقاء(  لعرض مونودراما 
هي املمثلــة هوار فــارس، وأفضل 
مخرج كان مــن اجلزائر وأفضل نص 
للعــرض املكســيكي وجائزة جلنة 
التحكيــم للعــراق وايطاليا، كما 
جائزتي  التحكيــم  جلنــة  حجبت 
أفضل عمل متكامل وأفضل ممثل ".
وعــن املســرح الكوردي قــال جنم: 
املسرح الكوردي بشكل عام متقدم 
ولكن على مستوى شخصي وليس 
كلي وليس كبرامج، والتطوير يكون 
عن طريق اشــخاص مــع جتاربهم 
وليس دراسات، كما ان وزارة الثقافة 

المتتلك برامج تطوير للمسرح".
يذكــر ان الفنان جنم من االســماء 
العراقي  املســرح  فــي  املعروفــة 
الدولي  يديراملهرجان  وهو  والكوردي 
ملسرح الشــارع في مدينة كركوك 
واقيمت عــدة دورات لهذا املهرجان 
إلى  جنــم  بحســب  يهدف  الــذي 
تثقيف الشارع بفن املسرح وأصوله 
وأهميتــه، بهدف االرتقــاء بالوعي 

الثقافي.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

"أحترق كالعنقاء" مونودراما
من كركوك تبهر المهرجانات العربية

لمخرجها نجاة نجم..

متابعة ـ الصباح الجديد:
كانت "جينيفر لوبيز" في دائرة الضوء مؤخراً بســبب 
زواجها من "بن أفليك" إضافة إلى مشــاريع مختلفة، 
مثــل Halftime وMarry Me. ومشــروع "لوبيز" التالي 
مع نتفليكــس Netflix، هو فيلــمThe Mother، الذي 

سيصدر في عام 2023.
 وقد كشــفت منصة Netflix العاملية عن أول مقطع 

 ،The Mother دعائي لفيلــم "جينيفر لوبيز" اجلديــد
والذي تقوم فيه بتجسيد شــخصية قاتلة محترفة. 
وقد ظهرت "لوبيز" في التريلر وهي متارس متارين رياضية 
شــاقة، وتبذل جهداً كبيراً وســط مطاردة من أعداء 
خطرين، حلماية ابنتها التي تخلت عنها منذ ســنوات 
وهي صغيرة، لكنهــا أصبحت معرضــة للخطر من 
قبل مجموعة من األشــرار. وفي فبراير من هذا العام، 

شــاركت "لوبيز" حملة موجزة لشخصيتها في الفيلم 
كجزء من أعمال Netflix السنوية لعام 2022.

يبدأ مقطع الفيديو مــع املمثلة التي تعيش في عزلة 
في منطقــة نائية متجمدة، حيث يبــدو أنها تقضي 
أيامها في القيام بالتدريبات الرياضية الشــاقة وصيد 

الغزالن داخل غابة مغمورة بالثلوج.
تقــول "لوبيز" في الفيديو: "إنهــا بحاجة إلى احلماية 

إلــى  مشــيرة  اآلن"، 
ابنتهــا، التــي اختطفت في 

منتصف املقطع.  The Mother من 
إخراج "نيكــي كارو" ويضم بجانب "لوبيز" 

املمثل "جوزيف فينيس"، واملمثل "بول راسي" 
الذي رُشــح جلائزة األوســكار ومــودزارت في 

.Jungle's Gael García Bernal

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن الفنان حسني نعمة اعتزاله الغناء وأكد انه لن يغني اال 

للعراق وأطفال البلد.
وقال في لقاء صحفي ، تابعتــه الصباح اجلديد ، قرر االعتزال 
مســتذكرا بيتاً شــعريا من احــدى كتاباته )بجــدار اخليبة 

مسحت يدي ... وبال حمص خرجت من املولدي(.
وأضاف انــه بعد عطــاء دام ألكثر من خمســني عاما مازال 
يتعاطى راتبا تقاعديا قدره )500( ألف دينار. وتابع انه يتمنى ان 
تكون احتفالية االعتزال في الناصرية التي ال يعيش من دونها.
وبعيًدا عن الغناء قدم نعمة أكثر من 1000 لوحه فنية وشارك 
بعدد كبير مــن املعارض بعدد من احملافظات وكذلك قدم عدد 

من الدواوين الشعرية.
وختــم بالقول انه عمــره جتاوز الـ 75 عاماً وانــه بهذا العمر 
سيترك صورة طيبة لدى جمهوره الذي أحب صوته ومالمحه.
يذكر أن املطرب حســني نعمة يعد من رواد األغنية العراقية 
ومن جنومها الكبار، حيث شــكل مع زمالئه فاضل عواد وياس 
خضر والراحل فؤاد ســالم العمود الفقري لألغنية العراقية 
في ســبعينات القرن املاضي، ولم تزل أغانيهم توصف بأنها 

األجمل واألفضل في تاريخ الغناء العراقي الطويل.

الصباح الجديد ـ خاص:
اقام مجلس اجلواهرية الكائن في الكاظمية ببغداد 

ندوته الشهرية عن كتاب “باب املراد دراسة بحثية عن 
مدينة الكاظمية املقدسة" للكاتب والباحث "محمد 

صالح" ادار الندوة الكاتب والصحفي عادل حسوني 
العرداوي وبحضور عدد كبير من الباحثني واألكادمييني 

املهتمني بتاريخ بغداد ومعاملها، واستعرض الكاتب 
فصول كتابه ودار نقاش بني احلضور عن تفاصيل مدينة 

الكاظمية ومعاملها الدينية.
واجلواهرية يعد واحد من أبرز اجملالس البغدادية تواصل 

في اقامة الندوات واحملاضرات الثقافية ولعل اهم ما 
قدمه ندوته الشهرية الستذكار حملات من سيرة واثار 

العالمة الدكتور حسني علي محفوظ في ذكرى رحيله 
السنوية والقت السيدة "سرور احلاج عبود اجلواهري" 

عميدة اجمللس كلمة استذكرت فيها عالقة اسرتها 
ووالدها واشقائها الوطيدة واحلميمة مع العالمة 

محفوظ التي متتد لسنوات طويلة.

بعد 50 عاما من العطاء.. 
إعتزال الفنان حسين نعمة

ندوة شهرية لبحث تفاصيل 
"الكاظمية المقدسة" 

ومعالمها الدينية
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القراءة املتأنية للتاريخ تكشف املصير األسود 

الذي ينتهي اليه أعوان الطغاة .
إّن لهم عاقبًة سيئة يحتسون معها كؤوس 

الذل والهوان قبل أْن يذوقوا طعم احلِمام ..!!
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و ) اجللودي ( هو واحد من رجال هارون الرشيد 
الذيــن اســتخدمهم لترويــع آل البيت )ع( 

والتنكيل بهم .
بعثه الرشــيد الى املدينة إّبان خروج ) محمد 
بــن جعفر بن محمد ( عليــه وأمره أن يضرب 
عنقــه ، وأْن يُغير علــى دُور آل ابي طالب ، وأْن 
يسلب نســاءهم وال يدع على واحدة بهن االّ 
ثوبا واحــد ففعل اجللودي ذلــك وال أدري ملاذا 
تُعاقب النســاء وهن بعيداٌت عــن كل الوان 

األعمال املضادة للسلطة احلاكمة ؟
وتعهد االمام الرضا )ع( للجلودي – حني هجم 
بَِخْيلِِه علــى دار االمام الكاظم وأراد ســلب 
احلرائر من آل البيت )ع( أن يجمع له ما ميلكنه 
مــن األقراط واحللي ومــا كان لديهن  ما كان 

عندهن في الدار من أثاث ومتاع. 
وهكــذا كان اجللودي حريصاً على تنفيذ أوامر 
ســيده وإْن خالَفْت املوازين مخالفة صريحة 

بّينة ..!!
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وحــني قتل املأمــوُن أخاه األمــني ، وآلت اليه 
اخلالفة وأســند والية العهد لالمام الرضا )ع( 
دخل عليــه اجللودي – وهو بخراســان – فبادر 
االمام الرضا )ع( الى أْن يكلم املأمون بشــأنه 
لينقذه من املوت الزؤام ،وحني نظر اجللودي الى 
االمــام الرضا )ع( وهو يكّلم املامون ويســأله 

العفو عنه ، ظنَّ انه يُعني عليه فقال :
يا أمير املؤمنني :

أسألك باهلل ، 
وبخدمتي للرشيد ، 

أْن ال تقبل قوَل هذا فّي ، 
فقال املأمون :
يا أبا احلسن :

قد استعفى ،
ونحن نبُر َقسمه 

ثم أمر بَِقْتلِِه . 
وشــاء اهلل تعالى أن يذيق اجللودي طعم الذل 
والهــوان قبــل أْن يذوق طعم احلِمام لســوء 

أعماله وعظم جناياته بحق اهل البيت )ع( .
كما أظهر عمق الســمو الذاتي لالمام الرضا 
)ع( الــذي عفــا عن واحــد من أكبــر اعدائه 
املســيئني اليه ولكنه – بسوء ظنه وعمله – 

لم يوفق للنجاة 
وهنا يحق لنا االستشهاد بقول الشاعر :

وحسبكم هذا التفاوت بيننا
وُكلُّ إناٍء بالذي فيه يَْنَضُح .

ويقول اآلخر :
واين الثريا وأين الثرى 

وأين معاويٌة ِمْن علي ؟ 

هل آتاك حديث الجلودي؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

جينيفر لوبيز "قاتلة محترفة" في أحدث أفالمها

بغداد- وداد ابراهيم:
اعلنــت دار ثقافــة االطفــال احدى 
والسياحة  الثقافة  وزارة  تشــكيالت 
واالثار عن اعادة فتح ســينما االطفال 
املعروفــة ب "الفانــوس الســحري" 
بعد انقطاع طويل وعاودت الســينما 

املذكورة نشــاطها بالفلم الكارتوني 
"االرنب وكيس التفاح" وهو من االفالم 
التربويــة التــي حتمل معانــي احملبة 
واالخالص والتعاون. كما شهد املسرح 
املذكــور مجموعــة مــن الفعاليات 

الفنية واألناشيد الوطنية لألطفال.

وكانت دار ثقافــة االطفال قد اعلنت 
في وقت ســابق ان املنهــاج الثقافي 
والتربوي للعطلة الصيفية سيشهد 
افتتاح ســينما الفانوس الســحري، 
حيث ســتقدم العــروض اخملتارة كل 
والتي تتضمن   ، يوم خميس اسبوعيا 

افــالم الصــور املتحركــة والكارتون 
املســتوحاة من حضارة وادي الرافدين 
وتاريخ العراق مثل ملحمة كلكامش، 
الهادفة  والتربوية  العلميــة  واألفالم 
إلثراء اخلزين املعرفي لدى أطفالنا بعد 

عزلة وانقطاع طويلني .

بغداد- الصباح الجديد:
 بحث ممثل رئيس هيئة اآلثار والتراث املهندس 
محسن صدخان السويدي، مدير عام الدائرة 
الســفيرة  مع  والقانونية،  واملاليــة  اإلدارية 
رومانوســكي،  آلينا  بغــداد،  في  األميركية 
وامللحــق الثقافي والوفد املرافــق لها آليات 
تطويــر العمل اآلثــاري والتراثــي  مبا يخدم 

املصالح املشتركة بني البلدين.
وأوضــح الســويدي: تناول اللقــاء عدداً من 
املوضوعات املهمة في الشأن اآلثاري والتراثي 
وقطــاع املتاحف والتنقيب واملســح اآلثاري 

وســبل حماية املواقع اإلثارية من التجاوزات 
والعمــل علــى، اســترداد القطــع اإلثارية 
املســروقة واملهربــة من العراق بعد ســنة 
اللقاء  مناقشــة  2003.  وأضاف: جرت خالل 
اإلثارية  التدريــب والتطوير للكــوادر  جدول 
والتراثية مــن أجل النهوض بهــذا القطاع 
التكنولوجيا  واســتخدام  األفضــل  نحــو 
املتطــورة في تطويــره.  مثمنــا دور الواليات 
املتحــدة األميركية في دعــم العراق وعلى 
وجه اخلصــوص قطــاع اآلثار والتــراث من 
خالل إعادة أكثر من 17 ألــف قطعة آثاريه، 

والعمل ما زال جارياً علــى إعادة العديد من 
القطــع اإلثارية بعــد إكمال مســتلزمات 
إعادتها إلى موطنهــا األصلي العراق، فضالً 
الالزمة لعمل  باملعــدات  العــراق  تزويد  عن 

الفرق التنقيبية في احملافظات.   من جانبها 
دعم  أهمية  األميركية  السفيرة  أكدت 

العراق في مجال قطاع  اآلثار والتراث، 
ســيما بعد ما تعرض هذا القطاع 
احليــوي واملهم إلى تخريب وتدمير 
وســرقة من قبل عصابات داعش 
خصوصا في مدن نينوى وصالح 

الدين واألنبار وديالى والعمل على إعادة احلياة 
لهذا القطاع من خالل حملة اإلعمار اجلارية 
حاليا فــي نينوى بجامع النــوري والكنائس 
التراثيــة ومتحف   والبيــوت 
وتقدمي  احلضاري  املوصل 
تقدميه  ميكــن  مــا 
لهذه  احلياة  إلعادة 
التاريخية  املواقع 

املهمة.

 بغداد - الصباح الجديد:
أصيب الفنان واملمثل غســان اســماعيل، 
أمس االربعــاء، بجروح خطيــرة إثر تعرضه 

حلادث سير على سريع الدورة.
ونشــرت مواقــع التواصــل االجتماعي، ان 
"غسان اسماعيل تعرض حلادث سير مما أدى 
الى اصابته بجــروح"، وإصابة زوجته بجروح 
خطيرة " فاقــدة للوعي ". الفنان غســان 
إســماعيل ممثل تولد بغداد مدينة الشعلة 
عام ١٩٧٩ مخرج وممثل في الفرقة القومية 
وبرنامــج والية بطيخ دخل الوســط الفني 
بعمر ٢٠ ســنة في عام ٢٠٠٠ بدأ كومبارس 
في مسلســل اشــهى املوائد فــي مدينة 

القواعد ثم التحق مبعهــد الفنون اجلميلة 
في بغداد ودرس التمثيل خمسة سنوات في 
املعهد وبعد التخرج مباشرة التحق بكلية 
الفنــون اجلميلة في بغــداد ليحصل على 
بكالوريوس باملســرح قسم االخراج، انضم 
إلى نقابة الفنانني عــام ٢٠٠٧ بعدها عمل 
في االخراج والتمثيل فــي الفرقة القومية 
للتمثيل دائرة الســينما واملسرح عام ٢٠٠٩ 
اذ اخرج والف عدة مسرحات لدائرة السينما 
واملسرح والتي يعد غســان اسماعيل احد 
موظفيها ثم نال شهرة واسعة خالل ادواره 
املميزة الكوميدية التي حتاكي الواقع، عمل 
في قناة هنــا بغداد املوســم األول والثاني 

لبرنامــج واليــة بطيــخ واكمل 
البرنامــج مواســمه الثالــث 

دجلة  قنــاة  في  والرابــع 
الفضائيــة ثم اكمله 

 u tv قنــاة  فــي 
لعمل املوســم 

اخلامس.

الصباح الجديد - خاص:
في متحف الفنــان صالح حيثاني 
مبدينــة كربــالء يقــام بعــد غد 
اجلمعــة معرض " استشــراقيات 
املعرض  وهو  الغرب"  بعيون  الشرق 
في  نوعه  مــن  االول  التشــكيلي 

العراق.
)150( عمال  املعرض يضم أكثر من 
الى  ومنحوتة وكتاب يعود بعضها 

أكثــر من 200 عام وهــذه االعمال 
بالد  زاروا  استشــراقيني  لفنانــني 
الشــرق وعادوا مبدونات بصرية عن 
مشاهداتهم والطريقة التي المس 

الشرق بها ارواحهم.
االســئلة  اعمــال مختلفة حتمل 
الكبــرى التــي جــاء بهــا رحالة 
غربية  دول  من  وفنانون  وجغرافيون 
وجعلوا الشــرق مادة للدراسة من 

اجلمالية  املنظومــة  تفكيك  اجل 
والروحيــة والثقافيــة، قــد يكون 
املســتعمر،  مــع  جاء  بعضهــم 
والبعــض اآلخر جاء الــى للتجارة 
ومعرفة الروح الشرقية التي كانت 
لغزا مثيرا، وبعضهم جاء ليكتشف 
واحلياة."استشــراقيات"  الضــوء 
معــرض يقدمــه متحــف صالح 

حيثاني انحيازا للجمال.

بعد انقطاع طويل .." الفانوس السحري" تعرض فيلما لألطفال 

"اآلثار والتراث" تبحث تطوير التعاون بين العراق وأميركا

تعّرض الفنان غسان اسماعيل لحادث سير مرّوع

وداد ابراهيم 
للترجمة  "ابجد  مؤسسة  تشارك 
والنشــر والتوزيع" مبعرض الرياض 
الدولي للكتاب والذي يقام للفترة 
من 29 ايلول احلالي وحتى 8 تشرين 
اول املقبل فــي مدينة الرياض في 

اململكة العربية السعودية. 
النشــر  دور  ابجــد واحدة مــن  و 

الرصينــة في  مدينــة بابل تصدر 
عشرات الكتب للشــعراء واالدباء 
العراقيني ولها عدة نشاطات منها 
تعاونها مــع "دار املأمون للترجمة 
والنشــر" وتعاونها مع مؤسسة" 
تــراث بابــل للتنميــة والتعليم" 
إلقامة دورة مكثفة لتأهيل مترجم 
فوري عن مدينة بابــل  االثرية عن 

الكاتب  يديرها  االجنليزيــة،  اللغة 
نهابة"  واملترجم "حسني  والشاعر 
رئيس مؤسســة "ابجد" الثقافية 
وعضو جمعية املترجمني العراقيني 
ادباء  واحتاد  والكتــاب  االدباء  واحتاد 
يوغســالفيا   جمهوريات  وكتــاب 
خريج كلية اللغات لغة اســبانية  
1988 ،وكلية التربية لغة إجنليزية .

"أبجد.." تشارك في معرض
الرياض الدولي للكتاب

األول من نوعه..

غدا الجمعة.. معرض تشكيلي
 بمتحف صالح حيثاني في كربالء
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