
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

2
اإلشكاالت المالية 
تعرقل استكمال 

مدينة بسماية

11
انتقاالت الالعبين 

الدوليين عززت قدرات 
األندية الجماهيرية

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)Sun. 23 Oct. 2022 issue (4997األحد 23 تشرين األول 2022 العدد )4997(

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت عضو اللجنــة املالية 
أن  الدليمي،  إخــاص  النيابيــة، 
أكد  الضرائب  لهيئة  العام  املدير 
اللجنة  خال استدعائه من قبل 
أن "جهــات كبيــرة مــن جميع 
املؤسســات" شاركت في سرقة 
أموال حســاب أمانــات الهيئة، 
واصفــة إجــراءات القضــاء في 
ماحقة املتورطني بـ "الضعيفة" 
التي تقتصر على أوامر استقدام. 
النيابية  املاليــة  اللجنــة  عضو 
قالــت في  الدليمــي،  إخــاص 
تصريح لشبكة رووداو اإلعامية، 
النيابيــة  املاليــة  اللجنــة  إن 
وهيئة  املاليــة  وزارة  اســتدعت 
الضرائــب العامــة والكمــارك 
التي  السرقة  مابســات  ملعرفة 
متت من حســاب األمانات اخلاص 
والتي  للضرائب،  العامة  بالهيئة 
جرت خال سنة واحدة تقريباً من 
أيلول 2021 لغاية تشــرين األول 
2022، مشــددة على أن "الهيئة 
املسؤول  كانت  للضرائب  العامة 
األول عن صــرف هذه املبالغ بدون 

أي وجه حق".
املبالــغ صرفــت  أن  وأوضحــت 
أو  تخويل  "دون  شــركات  خلمس 
الذي  الثالث  الطــرف  من  وكالة 
هو صاحــب األمانــات األصلي"، 
مبّينة أن "هيئــة الضرائب أقرت 
بــأن املبالــغ صرفت مــن دون أي 
أوليات، وبالتالي تعتبر مســروقة 
من خزينة الدولــة ألن أصحابها 

األصليني لم يستلموها".

بشــأن اجلهات املسؤولة عن هذه 
الســرقة، قالت إخاص الدليمي 
إن "هيئة الضرائــب العامة هي 
املســؤول األول، وبعد استدعائنا 
ملدير الهيئة، أكد بأن هناك جهات 
كبيرة شاركت في املوضوع، وهي 
عبارة عن شبكة كبيرة من جميع 

املؤسسات".
ولفتت إلى أن رئيس اللجنة املالية 
النيابية الســابق، هيثم اجلبوري، 
وجه فــي متــوز 2021، "مقترحاً 
لديــوان الرقابــة املالية، بتصرف 
شخصي، بعدم تدقيقها حساب 
األمانات اخلــاص بهيئة الضرائب 
العامة، كما كانت هناك مكاملة 
هاتفية من مكتب مجلس الوزراء 
املالية  الرقابة  ديــوان  من  تطلب 
عدم تدقيق حســاب األمانات في 
هيئة الضرائــب"، منّوهة إلى أن 
املالية  والرقابة  الضرائــب  هيئة 
تذرعتــا بهذيــن األمريــن لعدم 

التدقيق في سحب األموال.
عضــو اللجنة املاليــة النيابية، 
مضــت بالقول: "ديــوان الرقابة 
البــاب مفتوحاً على  ترك  املالية 
الضرائب"،  لهيئــة  مصراعيــه 
مشــيرة إلى أن "وزير املالية وجه 
في تشرين الثاني 2021 كتاباً إلى 
مبوجبه  مينعها  الضرائــب  هيئة 
من صرف املبالــغ من تلقائها، إال 
بالعودة إلــى وزارة املالية، لكنها 
لم متتثــل واعتمــدت على عدم 
الرقابة املالية، وعلى  تدخل ديوان 
كتاب من مجلس الوزراء، ومقترح 
النيابية  املالية  اللجنة  من رئيس 

دون أعضائهــا" لاســتمرار في 
الصرف.

الضرائب  هيئة  مدير  أن  وأضافت 
أكد خال استدعائه أن "املوضوع 
ال يتعلــق بالهيئــة فقــط، إمنا 
مبصرف الرافديــن، ومكتب رئيس 
الوزراء، وأشخاص وجهات كبيرة"، 
معتبــرة أنه "في حــال تغاضى 
القضــاء عن هــذا املوضوع، ولم 

بالقبض  أمراً  يصدر  ولم  يتدخل، 
رمبا  املعنيــني،  األشــخاص  على 
والنزاهة  القضــاء  حتــى  يكون 
بهذه  مرتبطــة  أخــرى  وجهات 

الشبكة".
الدميقراطي  احلــزب  النائب عــن 
اإلجراءات  وصفت  الكوردستاني، 
اآلن  حتــى  اتخاذهــا  مت  التــي 
أن  موضحــًة  "الركيكــة"،  بـــ 

الشــركات اخلمس التي سحبت 
التأســيس،  "حديثــة  األمــوال 
توزعــت  املســحوبة  واملبالــغ 
عليها بنســب متفاوتة، وكأنها 

تقاسمتها".
بشــأن مصير هذه األموال، بّينت 
أن "قســماً منها جــرى تهريبه، 
فيمــا اســتثمر قســم آخر في 
شــراء عقارات من قبل أصحاب 

هذه الشــركات"، منوهة إلى أن 
وال  تتأخر،  االســتقدام  "إجراءات 
ميكــن اعتمادها في جرمية كهذه 
تتعلق بأموال تقدر بـ 3 ترليونات 

و701 مليار دينار".
إخــاص الدليمــي، أعربــت عن 
اعتقادهــا أنــه "كان يجب على 
القضاء إصدار أوامر إلقاء القبض 
القصــوى على هذه  بالســرعة 

الشــبكة، وأن تكون هناك مفارز 
للمداهمــة قبل أن حتــاول هذه 
خارج  إلــى  الهروب  العصابــات 
الباد، وبالتالي فإن اإلجراءات التي 

اتخذت ضعيفة جداً".
هروب  إمكانيــة  مــن  وحــذرت 
املتورطني إلى خارج الباد بقولها 
إنــه "لدينــا جتارب ســابقة في 
قضية اخملدرات، حيث أطلق سراح 
شخص على يد رئيس اجلمهورية 
وهرب، وبالتالي من املمكن لهؤالء 
أيضــاً أن يهربــوا، إذا مــا بقيت 
على  وتقتصر  ضعيفة  اإلجراءات 
أوامر استقدام فقط، وليس إلقاء 

القبض بالسرعة املمكنة".
وجتدر اإلشارة في هذا الصدد الى 
ان وزيــر املالية املســتقيل علي 
بيانا  عبد األميــر عاوي، اصــدر 
فيه  املاضــي، وصف  األربعاء  في 
الســرقة هذه بـ" اكبر الفضائح 
املالية في العصر احلديث "، وجاء 
"بتاریخ ١٣ متوز ٢٠٢١  البيان:  في 
بالبرملان  املالیة  اللجنة  ورد كتاب 
یطلب   ٢٠٢١ بالعــدد  الســابق 
األمانات  علــى  التدقیق  حصــر 
قبل  من  والكمركیة  الضریبیــة 
الهیئة العامة للضرائب دون املرور 
بدیــوان الرقابة املالیة ویســتند 
ورود شــكاوى  الى  الطلب  بذلك 
املالیة بخصوص عملیات  للجنة 
األســباب  من  وغیرها  التأخیــر 

الواردة في كتاب اللجنة".
ويلفت الى أن "هناك مراســات 
بین دیــوان الرقابة املالیة ومكتب 
رئیس الوزراء حول نفس املضمون 

املالیة  الرقابة  دیــوان  یؤید  حیث 
مقترح اللجنــة املالیة للبرملان"، 
مشدداً بالقول "ورد كتاب آخر من 
رئیس اللجنة املالیة الســابق ذي 
العدد ٢١٢٦ فــي ٣ اب ٢٠٢١ الى 
السابق  الطلب  یؤكد  املالیة  وزیر 
ویشیر الى موافقة مكتب رئیس 
الوزراء ودیــوان الرقابة املالیة في 
ضوء مراســاتهم املشــار الیها 

أعاه".
وأشــار عاوي الى انه "ورد كتاب 
الــى وزیــر املالیــة مــن الهیئة 
العامــة للضرائــب ذي العدد ٦١ 
س/١٠٤٦ في ١٠ اب ٢٠٢١ یشــیر 
فیها الى الكتب واملوافقات أعاه 
ویطلــب من وزیــر املالیة العمل 
بهــا"، مؤكــداً أن "موافقة وزیر 
املالیة فــي ٢٦ آب ٢٠٢١ متت وفق 
ما جاء أعاه حیث اســتندت الى 
املتمثلة  التشریعیة  اجلهة  طلب 
باللجنة املالیة للبرملان الســابق 
الرقابة  دیــوان  من  كل  وموافقة 
املالیــة ومكتــب رئیــس الوزراء 
وكذلك طلب اجلهة املسؤولة عن 
العملیة الهیئة العامة للضرائب 
والتــي یتیح لهــا الطلب بذلك 
الوزارة  العمل في  طبیعة هیكل 
والذي یتضمن قیام املؤسســات 
التابعة  والهیئــات  والشــركات 
وفق  املالیة  شــؤونها  بإدارة  لها، 
قوانیــن تأسیســها، وعلى وفق 
مع  املرعیة.  واألصول  الصاحیات 
العــرض ان موافقة وزیــر املالیة 
كانت مشروطة بتنفیذ الضوابط 

املرعیة باملوضوع".

نقلت ما قاله مدير عام الهيئة 

عالوي: ديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء وافقا على حصر التدقيق بالدائرة المعنية

اللجنة المالية النيابية: جهات كبيرة من جميع المؤسسات 
شاركت في سرقة أمانات الضرائب 

د. سالم الكتبي للصباح الجديد:
نحتاج تشريع قوانين تمنع تجريف4عالم مابعد الغرب

6بساتين التمور ودعمها باألموال الالزمة االيكونومست: االنهيار التام للعالقات
3بين السعودية والواليات المتحدة ليس مرجحا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تعتزم جلنــة النقل واالتصاالت 
بطاقات  ضريبة  إلغاء  النيابية، 
النقال  للهاتف  الرصيد  شحن 
فــي املوازنــة االحتاديــة للعام 

.2023
وقالت رئيســة اللجنة النائبة 
زهــرة البجــاري فــي تصريح 
امس الســبت، تابعته الصباح 
اجلديد:  "في املوازنات السابقة 
كانــت هناك فقــرة لتعظيم 
باستقطاع مبلغ  الدولة،  موارد 
بطاقات  شــركات  من  إضافي 
املالية  اللجنة  لكــن  التعبئة، 
واحلكومة التنفيذية لم تاحظا 
القيمة  هــذه  أن  حينهــا  في 
أُضيفــت على قيمــة الكارت 
نفســه، وبالتالي املواطن يدفع 

تلك القيمة وليس الشركة".
 2015 وأدرج في قانــون موازنة 
رقم )2( لسنة 2015 ما تضمنته 
املــادة )33 / أ( التي نصت على 
)فــرض ضريبــة املبيعات على 
كارتات تعبئــة الهاتف النقال 
بنســبة  االنترنت  وشــبكات 
)%20( من قيمــة الكارتات في 

عموم العراق(، ضمن مجموعة 
من اإلجراءات لتقنني املصروفات 
انخفاض  بعد  اإليــرادات  وزيادة 
األســواق  في  النفط  أســعار 
العاملية ومحاربة تنظيم داعش 

في وقتها.
املوبايل  مبيعــات  لكن ضريبة 
صفــة  أصبحــت  واالنترنــت 

مازمة وتتكرر ســنويا في كل 
قوانني املوازنــات االحتادية، فقد 
)23( ملوازنة  املادة  وردت في نص 
ســنة 2016 كما وردت في نص 
املــادة )23 / أوال( ملوازنة ســنة 
2017 وفي نص املــادة )17/ أوال 
أ( ملوازنة ســنة 2018 وفي نص 
املــادة )18 أوال / أ( فــي موازنة 

الرغم من حتســن  2019، على 
أسعار النفط.

أوضحت  الضريبــة،  هذه  وعن 
االتصاالت  "جلنــة  أن  البجاري، 
تعمل علــى رفع فقرة اإلضافة 
هذه في موازنــة 2023، ليرجع 
فئة  بســعر  الــكارت  ســعر 
التعبئــة، دون املبلــغ اإلضافي 

احلالي".
كما أشــارت إلى "وجود توجه 
آخــر إلنشــاء شــركة وطنية 
مع  تعمل  للمواطــن  داعمــة 
شــركات الهاتــف النقــال"، 
مؤكدة أن "هذا املشروع مت رفعه 
إلــى احلكومة احلاليــة لكنها 

أجلته".
وفي ما يخص الهواتف األرضية، 
نوهت رئيســة جلنة االتصاالت 
أن "مشــروع  إلــى  النيابيــة، 
FTTH الذي تعمــل عليه وزارة 
االتصاالت بدأ يكتمل في بعض 
املناطق، ونأمل أن يشــمل كل 
رمزية  بأســعار  ويكــون  املدن 

للمواطنني".
وفــي كانــون الثانــي املاضي، 
أعلن اجلهــاز املركزي لإلحصاء 
عدد مشــتركي  أن  العراقــي، 
بلغ  الباد  النقال فــي  الهاتف 
أكثــر من 39 مليون مشــترك 

خال عام 2020.
أن "عدد  تقرير اجلهاز،  وجاء في 
املشــتركني خلطــوط الهاتف 
النقال العاملة فــي العراق مبا 
بلغ  اقليم كوردســتان  فيهــا 

مبيناً  مليون مشــترك"،   39.3
أن "الكثافــة الهاتفيــة لتلك 
الهواتف بلغت 97.8 هاتفا لكل 

100 شخص".
"عــدد  أن  التقريــر،  وأضــاف 
املشــتركني خلطــوط الهاتف 
الاســلكي للشــركة العامة 
)امنية  واملعلوماتية  لاتصاالت 
الــف   681.8 كان  ووطنيــة( 
مشــترك"، موضحــاً أن "عدد 
خطــوط الهاتــف الثابت في 
اقليم  عدا  العراقية  احملافظات 
بلغ   2020 لعــام  كوردســتان 
2.151 مليون خط مقابل 2.126 
2019 بنسبة  مليون خط لعام 

ارتفاع بلغ 1.2%".
ومعــروف للجميــع ان الكارت 
فئة عشرة االف دينار يباع حاليا 
بـ12.5 الف، ومبا يشــكل اكثر 
الكارت،  %20 مــن قيمــة  من 
واكثر من هذا ان مبالغ الضريبة 
التي اســتحصلتها شــركات 
الى  لــم حتول  النقال،  الهاتف 
في  بقيت  وامنــا  الدولة  خزينة 
ذمم الشركات التي لم تسدد ما 

عليها من ديون الى الدولة.

حراك نيابي إللغاء ضريبة بطاقة شحن الهاتف النقال في موازنة 2023
اقرت لتعزيز إيرادات الدولة في سنوات انخفاض أسعار النفط

تقريـر

اخالء 118 قرية جديدة في منطقة برادوستحسم 17 وزارة وتوقعات بتأجيل حسم الحقائب األمنية

خاص - الصباح الجديد:
تؤكد أطراف داخل اإلطار التنسيقي 
عــزم مجلس النــواب منــح الثقة 
حلكومة محمد شــياع الســوداني 
خال الـ 48 ســاعة املقبلة، مشددة 
علــى حســم 17 وزارة لغاية الوقت 
احلاضر، وحتدثــت عن إمكانية تأجيل 
احلقائب  بعــض  علــى  التصويــت 

السيما األمنية منها.
علي  الفتــح  حتالــف  عضــو  وقال 
"الصباح  إلى  تصريــح  في  الزبيدي، 
اجلديد"، إن "مرشح اإلطار التنسيقي 
بتشــكيل احلكومة محمد شــياع 
السوداني أصبحت لديه مساحة في 

اختيار وزراءه".

التسريبات  أن "جميع  الزبيدي،  وتابع 
التي تظهر في وسائل اإلعام ألسماء 
الوزراء والقوائم هي غير صحيحة ".

وأشار، إلى أن "الســوداني لم يعلن 
لغايــة الوقت احلاضر عن أي أســم 
"تعقد  ان  متوقعاً  حكومته"،  ضمن 
جلســة منح الثقة خال 48 ساعة 
القادمة إلكمال الكابينة احلكومية".
وأوضــح الزبيــدي، ان "قــوى اإلطار 
التنســيقي على ثقة بأن السوداني 
ســوف يحســن االختيار ويشــكل 
وتضم في عضويتها  حكومة جيدة 
وزراء لم تؤشــر بحقهم أية ملفات 

فساد".
وبني، أن "احلكومة املقبلة ســتكون 

الســابقة،  التجارب  عــن  مختلفة 
بكونهــا ســتخصص جهدها نحو 
تقدمي اخلدمات إلى املواطن العراقي".

من جانبــه، ذكر النائــب عن ائتاف 
دولة القانون ثائر مخيف في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "السوداني 
أتيحت لــه فرصة كبيــرة من أجل 

تشكيل حكومة قوية".
وتابع مخيف، أن "الكتل السياسية 
أصبحت اليــوم متوافقة على وجود 
الســوداني في رأس هــذه احلكومة، 
وأصبحت له مســاحة فــي اختيار 

الوزراء".
ولفت، إلــى أن "املكلف بتشــكيل 
احلكومة طلب تأجيل التصويت على 

بعض الوزارات منها الصحة واملالية 
والكهرباء من أجل ان تكون له حرية 

في اختيار من يراه مناسباً".
إلــى  الســوداني  "جلــوء  أن  ورأى، 
ومحاسبة  الفســاد  ملفات  كشف 
املتورطني بهدر املال العام ســيكون 
مع  بالتزامن  حكومته،  لنجاح  بداية 
احلديث عن ســرقة كبيــرة تعرضت 
إليها أمانات دائرة الضريبة مببلغ 3.7 

تريليون دينار".
وانتهى مخيف، إلى أن "العراق يعاني 
مــن ملفــني، األول األمنــي والثاني 
املالي، وعلى السوداني أن يفكر بهما 
جيــداً إضافة إلى التركيز على تقدمي 

اخلدمات".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اظهرت مقاطــع فيديو بثتها مواقع 
التواصــل االجتماعــي اســتخدام 
الكيماوية  لاسلحة  التركي  اجليش 
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني 

داخل اراضي االقليم.
واظهرت املقاطع التي اطلعت عليها 
الصبــاح اجلديــد، اصابة عــدد من 
املواطنني بحاالت اختناق شديدة بعد 
اثر تعرضهم  استنشــاقهم للهواء 
الثــار خلفتها اســتخدام  للقنابل 
احلراريــة  والقنابــل  الفوســفورية 
واالســلحة  التكتيكية  والقنابــل 
الكيماوية، التركية في العشرات من 

املناطق اجلبلية في اقليم كردستان.

اجملتمــع  منظومــة  وطالبــت 
الشعبي  الدفاع  وقوات  الكردستاني 
الكردســتاني  العمال  حلزب  التابعة 
املتواجــد في جبال قنديــل األحزاب 
حظــر  ومنظمــة  السياســية 
األســلحة الكيميائية واألمم املتحدة 
واملنظمــات احلقوقية الدولية، بزيارة 
حتقيق  وإجراء  املســتهدفة  املناطق 
لألســلحة  تركيا  اســتخدام  فــي 
الكيماويــة في حربها ضــد الكرد، 
االســلحة  اســتخدام  من  والتاكد 
احملظورة دوليا، التخاذ اجراءات عاجلة 
االعتــداءات  اســتمرار  مــن  للحد 
والتجــاوزات التركيــة.  وقال عضو 
جلنة االمن والدفــاع النيابية، مهدي 

امرلي: "نتابــع بنحو كبير التطورات 
العراق وما تقوم  احلاصلة في شمال 
مســتمرة  اعتداءات  مــن  تركيا  به 
علــى القــرى واملناطــق احلدودية"، 
الفتا،  الــى ان معلومات وصلت الى 
اللجنــة تفيــد باســتخدام تركيا 
للســاح الكيمياوي في الباد وهذا 
يعــد انتهاكا ملبدأ اجلــوار والقوانني 
الدولية. واضــاف امرلي، "جلنة االمن 
والدفاع النيابية بصدد تشكيل جلنة 
خاصة مبوضوع االسلحة احملرمة دوليا 
وقالت  تركيــا".  التي تســتخدمها 
اجليش  ان  امينــة مطلعــة  مصادر 
واألسلحة  القنابل  التركي استخدم 
الكيماوية احملظــورة 2476 مرة خال 

األشهر الســتة املنصرمة. وطالبت 
حكومــة إقليم كردســتان، من األمم 
املتحــدة بالتحقيق في اســتخدام 
األسلحة الكيماوية وبعدها تسليم 
التقارير ملنظمة األســلحة احملظورة، 
االمر الذي نفته تركيا واكد رئيسها 
ان جيش بــاده لم يســتخدم تلك 
العراقية.  االراضي  داخل  االســلحة 
بدورهم اكد نشــطاء ومســؤولون 
118 قريــة في  اخــاء  حكوميــون 
حدود ناحية برادوســت فــي اقليم 
كردســتان ، واحلاق اضرار كبيرة بقرى 
واماك املواطنني فيها، جراء القصف 
املدفعــي واجلوي التركــي على تلك 

القرى.

الدفاع النيابية تعتزم تحري استخدام تركيا لألسلحة المحظورة في االقليمالبرلمان يستعد لمنح حكومة السوداني الثقة خالل 48 ساعة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وصفــت وزارة التربيــة، ملف 
واملناهــج  الكتــب  جتهيــز 
مشيرة  بـ"املعقد"،  للمدارس 
ستستمر  اشــكاالته  ان  الى 

لسنوات
وقال الوكيــل العلمي للوزارة 
عــادل البصيصي، في تصريح 
صحفــي امــس الســبت أن 
املناهــج  قلــة  "مشــكلة 
الدراسية اســتمرت منذ عام 
2020 لعــدم وجــود موازنــة 
ماليــة ولم تطبع الــوزارة أي 
مــن املناهج الدراســية وفي 
2021 هنــاك موازنــة لكــن 
متأخرة  وصلت  التخصيصات 
جــداً في نهاية متــوز أو بداية 

شهر آب".
وأضــاف "أنهينــا االســبوع 
املاضي من إحالة مناهج على 
مطابع حكومية التي ســوف 
تتأخر أيضا بعد املوافقة على 
صــرف تخصيصات بنســبة 
مشيراً  الكتب"  لطباعة   30%
الى ان "مشكلة نقص املناهج 

حقيقــة وملف معقــد وقد 
يستمر لسنوات قادمة".

ولفت البصيصي الى، ان "وزارة 
التربية ليس لها سنة تقوميية 
بل سنة دراسية وال فائدة من 
التخصيصــات اذا جاءت بعد 
تعامل  ان  ويجــب  آب  شــهر 
بإجراء سيادي متويلها قبل بدء 
تبقى  ان  اما  الدراســي  العام 
باألزمة  متعلقــة  القضيــة 
السياســية دون النظر الى ان 
الوزارة لــكل العراقيني وتضم 
29 الف مدرسة و13  أكثر من 
مليون تلميذ وطالب وأكثر من 
التعليمية  الكوادر  من  مليون 

والتدريسية واإلدارية".
التربية خدمية  وأكد ان "وزارة 
وليــس ســيادية وال عاقــة 
وكشف  السياسية".  باألزمة 
"قام شخصياً  انه  البصيصي 
بشراء كتب ألبنائه الطلبة من 
األســواق احمللية وهما طالبان 
في األول املتوســط واآلخر في 
في  املوجودة  كــون  اإلبتدائية 

مدرستهما متهالكة".

التربية: نقص كتب المناهج 
الدراسية ملف معقد ويرجح 

استمراره لسنوات

اكدت ان الموازنة من بين أسباب المشكلة

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف
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ميسان - الصباح الجديد: 

دواي  علي  افتتح محافظ ميســان 
معبــد  كورنيــش  مشــروع  الزم  
الصابئــة والــذي يعتبر جــزء من 
واملنفذ  اجلميلة(  )ميســان  مشروع 
محافظة  بني  والشــراكة  بالتعاون 
ميســان والبرنامــج اإلمنائــي لألمم 
األوروبي  اإلحتاد  وبتمويل من  املتحدة 

وتنفيذ منظمة اوكسفام الدولية 
والهادف إلــى دعم اجملتمعات احمللية 
فــي تعزيز وجتميل البنــى التحتية 
وتشــجيع الســياحة احمللية وخلق 
فرص عمل للباحثني عن العمل من 
أبنــاء احملافظة ، بحضــور الدكتورة 

البرنامج  ممثلــة  عباس”  “ســندس 
اإلمنائي لــألمم املتحــدة وقائممقام 
الفني  واملعــاون  العمــارة  قضــاء 
للمحافــظ واملعــاون األمني وعدد 
من مدراء الدوائــر اخلدمية واالمنية 
وأكادميية  وشــخصيات حكوميــة 
الطوائف  وممثلي  محلية  ومنظمات 
في احملافظة ومنتدى قياديات ميسان 

وعدد من النقابات .
وقال احملافظ مت افتتاح هذا املشــروع 
املهم واحليــوي والذي يقــع ابتداءاً 
من جســر املاجديــة ولغاية ناظم 
الكحــاء ، ويعتبــر من املشــاريع 
الداخلية  الطرق  شبكة  في  املهمة 
ملدينة العمارة والذي سيشكل نقلة 
نوعية في اجلانب اخلدمي والسياحي 
املرورية  االختناقات  وفك  والترفيهي 

في احملافظة .
وأضاف : يتضمن املشــروع إنشــاء 
الواجهة املائية الصخرية )املسناية( 
وتأهيــل طريــق معبــد الصابئــة 
املاء  أنابيب  واســتبدال  املندائيــني 
الرئيسية وخطوط الصرف الصحي 
وخطــوط  الســقاية  وشــبكات 

الكهرباء 
متطلبات  كافــة  تطبيق  فيــه  ومت 
املبــادرة الوطنيــة لدعــم الطاقة 
ومحاربة التصحــر من خال نصب 
بالطاقة  إنــارة تعمــل  منظومــة 
وبنظام حديث متكامل  الشمسية 
في وحدة عمل مدمجة تعمل على 
ويلتقط  )احلساســات(  السنسرات 
وبحجم  املتحركة  األجســام  حرارة 
االفتراضي  البطاريــة  وعمر  مصغر 

الكهرباء  واســتبدال  ســاعة   )48)
الرئيســية , كذلك مت جتميل املوقع 
)احلدائــق – مناطــق االســتراحة – 
نقاط جذب   – الترفيهيــة  املرافــق 

السياح(. 
وبني احملافظ خال كلمته مدى جناح 
مشاريع الدعم الدولي في محافظة 
ميســان التي متتلك كافة مقومات 

إجناح مشاريع املنظمات الدولية 
وأكد إن محافظة ميسان مستمرة 
في فتــح قنــوات إضافيــة للبناء 
خال  مــن  والتشــغيل  واألعمــار 
التنســيق لتنفيذ مشــاريع وفتح 
فــرص عمــل ألبنــاء احملافظة مع 
املنظمــات اإلمنائيــة الدولية لدعم 
في  والعمران  والتشــغيل  التطوير 

احملافظة . 

محافظ ميسان يفتتح مشروع كورنيش معبد الصابئة )ميسان الجميلة(
بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وبتمويل من اإلتحاد األوروبي

متابعة ــ الصباح الجديد :

التقــدم في اســتكمال  يتعثــر 
بنــاء أكبر املــدن الســكنية في 
“بســماية”  مدينة  وهي  العــراق، 
التــي تقع جنــوب شــرق بغداد، 
جّراء اخلافــات املالية وعدم التزام 
احلكومة العراقية باإليفاء بحقوق 
شــركة “هانهوا” الكورية املنفذة 

للمشروع.
وبالرغم مــن أن العامني املاضيني 
بني  اجتماعــاً   30 نحــو  شــهدا 
الوطنيــة  والهيئــة  الشــركة 
لاســتثمار ببغــداد، إال أن جميع 
نتائج  إلى  لم تصــل  االجتماعات 
الشــركة  تســتدعي عودة عمل 
الســتكمال نحو 60 في املائة من 

املشروع، وهو ما تبقى منه.
وأعلنت شركة “هانهوا” أخيراً، أنها 
“أبلغت جلنة االســتثمار الوطنية 
العراقيــة بإبطال عقد بناء مدينة 
بســماية اجلديدة خملالفــة اجلانب 
التأخر في دفع  العراقي من ناحية 
املستحقات، حيث سيدخل إبطال 
العقد حيز التنفيذ بعد يوم 21 من 
شهر تشرين األول”، مؤكدة في بيان 
بناء مدينة بسماية  “مشــروع  أن 
هو مشــروع بناء مدينــة جديدة 
الســتضافة  بغداد  مــن  بالقرب 
حتى  ســكنية  وحدة  ألــف   100
عــام 2017 وعلى مســاحة 18.3 
كيلومتراً مربعــاً، وحلد اآلن بلغت 
نسبة تنفيذ املشروع 40 في املائة، 
ويســكن حاليا أكثر من 100 ألف 
السكنية  الوحدات  في  شــخص 
املكتملة والبالغ عددها حوالي 30 

ألف وحدة”.
وتقدمــت الشــركة عــام 2011 
بطلب استثمار أرض كبيرة، كانت 
معســكراً للقوات األميركية بعد 
احتال العراق عام 2003، وحصلت 
لبناء  العراقيــة،  املوافقــات  على 
مدينة متكاملــة تقع على حدود 

مدينتي بغداد وواسط.
االســتثمار  هيئــة  وافتتحــت 
 ،2011 عــام  أيلول  فــي  العراقية 
باب التسجيل على اجملمع، بعد أن 
تعاقدت مع شركة هانهوا الكورية 

اجلنوبيــة، على إنشــاء 100 ألف 
وحدة سكنية في مجمع بسماية 
الســكني، بعد أن اســتلمت من 
العــراق حوالي 4.3 مليــارات دوالر 
منــذ عام 2012 حتى عــام 2017، 
ويساوي هذا املبلغ 43 في املائة من 
قيمة املشــروع البالغة 12 ملياراً 
و120 مليــون دوالر، وفقــاً للعقد 

املوقع بني الطرفني.
هيئة االستثمار الوطنية، ردت على 
البيــان األخير للشــركة الكورية، 
بالتعبير عن استغرابها مما صدر عن 
اجلنوبية،  الكورية  هانهوا  شــركة 
قائلة في بيان رســمي، إن “مشروع 
بسماية مت متويله بالكامل من قبل 
الدولــة العراقيــة وال توجد أموال 
أنفقت من قبل الشــركة الكورية، 
كما أن العقد املبــرم بني احلكومة 
العراقية وشــركة هانهوا الكورية 

أن تتحمــل احلكومة  ينص علــى 
العراقية متويل ما نســبته 25 في 
املائــة فقط من تكلفة املشــروع 
البالغة عشــرة مليارات دوالر إلجناز 
100 ألف وحدة سكنية خال عشر 

سنوات من تاريخ توقيع العقد”.
وأضافــت الهيئــة أن “احلكومــة 
العراقيــة دفعــت مبلــغ ملياري 
دوالر كدفعــة مقدمــة أولى بعد 
توقيع العقــد، وأن العقد يتضمن 
أن تقوم شــركة هانهــوا الكورية 
من  املتبقيــة  النســبة  بتمويــل 
املشروع والبالغة 75 في املائة وفق 
ببناء  آلية تتضمن قيام الشــركة 
وتســليمها  الســكنية  الوحدات 
فإن  لذلك  العراقيــة،  للحكومــة 
إخــال شــركة هانهــوا مبواعيد 
املتفق  السكنية  الوحدات  تسليم 
عليها أدى إلى تعثر متويل املشــروع 

في اجلزء الواقع ضمن مسؤليتهم”.
ومتنع الشــركة على أي من فريقها 
التصريح لوســائل اإلعــام، لكن 
تواصــل مع أحد املســؤولني فيها، 
وقال بشــرط عــدم ذكر اســمه، 
توفر  لــم  العراقية  “احلكومــة  إن 
للشركة أي غطاء مالي منذ بداية 
عام 2017، بسبب حرب العراق ضد 
التنظيمات اإلرهابيــة، ما أدى إلى 
توقف عمل الشركة بشكٍل كامل 
ملدة عامــني، حتى جــاءت جائحة 
“كورونا” ودخل العــراق فيها بأزمة 
مالية كبيرة، ودفع ذلك إلى تسريح 
مئــات العاملني الكوريني وفســخ 
املهندســني  بعض  مع  التعاقدات 
العراقيــني، وبالرغم مــن النداءات 
أن  إال  العراقية  للسلطات  الكثيرة 

الشركة لم تصل إلى نتيجة”.
وأضــاف املســؤول، أن “الشــركة 

املاضية  الســنوات  خال  اضطرت 
إلــى اإلنفاق على بعــض األعطال 
واملشــاكل الفنيــة والتصليحات 
في دوائر امليــاه، إضافة إلى العقود 
اخلاصة باملصاعد وغيرها من األمور، 
الشــركة مبالــغ مالية  ما كلف 

كبيرة، باتت في عداد اخلسائر”.
وأكد أن “الشركة لم تستفد كثيراً 
من هذا املشروع بسبب عدم التزام 
اخلاص  بالتوقيت  العراقــي  اجلانب 
بتســليم املبالغ املالية، لذلك فإن 
الشــركة حاليــاً تخشــى من أي 
خسائر جديدة، لذلك فضلت فسخ 

العقد مع اجلانب العراقي”.
أما املتحدث باســم األمانة العامة 
جمللس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، 
فقد أشــار في إلى أن “األمر متروك 
الوطنية،  االســتثمار  هيئــة  إلى 
ونأمــل أن تتوصل إلى حلول، لكننا 

وباعتبارنــا جهــة تنســيقية بني 
املؤسســات الرسمية، لم نُبلغ بأي 

شيء رسمي”.
لكن مصدرا من هيئة االســتثمار 
املقبلة  “األيــام  إن  قــال  الوطنية، 
ممثلي  مــع  اجتماعــاً  ستشــهد 
الشركة، في ســبيل الوصول إلى 
حلول”، مؤكداً أن “الشركة الكورية 
والدفعات  املالية  أجورها  إلى  حتتاج 
املتبقية بذمــة احلكومة العراقية، 
لكن األخيــرة تقول إنهــا ال متلك 
تكملة الدفعات، مما قد يؤزم الوضع 
ويؤدي في النهاية إلى االنســحاب 
مدينة  مــن  للشــركة  النهائــي 
من ساكني  عدد  وقال  بســماية”. 
مدينــة بســماية، إن “انســحاب 
املدينة  مــن  الكوريــة  الشــركة 
ســيؤدي إلى تراجع اخلدمات فيها، 

وقد يؤثر على أسعار الشقق”.

اإلشكاالت المالية تعرقل استكمال مدينة بسماية

بالرغم من أن العامين 
الماضيين شهدا 

نحو 30 اجتماعًا بين 
الشركة والهيئة 

الوطنية لالستثمار 
ببغداد، إال أن جميع 

االجتماعات لم تصل 
إلى نتائج تستدعي 

عودة عمل الشركة 
الستكمال نحو 60 في 

المائة من المشروع، 
وهو ما تبقى منه

 بغداد - الصباح الجديد: 
بلغت اســتيرادات العراق من دول الصني وتركيا 
والهند خال الفترة من أبريل/ نيســان الى شهر 

أغسطس/ آب 2022 أكثر من 11 مليار دوالر.
وقــال اخلبيــر االقتصــادي، منــار العبيدي في 
بيان:”تصــدرت هــذه االســتيرادات فيهــا مواد 
البنــاء بقيمة مليار دوالر مثلــت %9 من مجمل 
االستيرادات ثم األجهزة الكهربائية وااللكترونية 
بواقع مليــار دوالر دوالر بنســبة %9 من مجمل 

االستيرادات”.
وأوضح “مثلت االســتيرادات مــن الصني الرقم 
األكبر بواقع %51 من مجمل اســتيرادات الدول 
الثاث ثم تركيا بواقــع %40 ثم الهند بواقع 9% 

من مجمل االستيرادات”.
ولفــت العبيدي الى ان “أكثر املواد اســتيرادا من 
الصــني كانت مواد البناء وبواقع 783 مليون دوالر 
أما أكثر املواد استيرادا من تركيا فكانت الفواكه 
واخلضــروات بواقع 332 مليون دوالر اما أكثر املواد 
اســتيرادا من الهند فكانت مادة السكر وبواقع 
159 مليــون دوالر”. ،  الفتا الى ان “الدول املذكورة 
اضافة الى االمارات وايــران تعتبر من أكثر الدول 

تصديراً للعراق”.

بغداد - الصباح الجديد 
حددت األمانــة العامة جمللس الوزراء نســبة 
الدوام %100  ملوظفي املؤسســات الرسمية 

والزام املوظفني كافة به .
وذكرت األمانة فــي بيان أنه “بعد قرار اللجنة 
العليا للصحة والسامة الوطنية )مكافحة 
جائحــة فايــروس كورونا( )21 لســنة 2021 
الفقرة 6( و )25 لسنة 2021 الفقرة 2(، ولكون 
املرض أصبح مجتمعياً في الوقت احلالي، فقد 
تقرر أن يكون الدوام الرســمي للموظفني في 
املؤسســات احلكومية والوزارات واجلهات غير 
املرتبطــة بوزارة كافة، مبقــدار )%100( وإلزام 

املوظفني كافة”
يثبت  وتابعت: “ضــرورة جلب بطاقــة لقاح 
 )19 تلقيحهــم بأحد لقاحــات )كوفيــد – 
يستثنى من ذلك من لديه حاالت خاصة متنع 
تلقيحه معــززة بالتقارير الطبية من اللجان 
)PCR( سالب  وإلزامه بجلب فحص  اخملتصة، 
أجري خال )72( ســاعة، يثبــت عدم إصابته 

مبرض )كوفيد – 19(”.
وبحســب البيان، وجهت االمانة، املؤسسات 
“بحث منســوبيها كافة،  احلكومية كافــة 
للتلقيــح بلقــاح )كوفيــد – 19( وكذلــك 
املراجعني تنفيــذاً للفقرة )7( من قرار اللجنة 
العليا للصحة والسامة الوطنية )16 لسنة 

 .”)2021

ميالد مؤيد
العامة شــعبه  الصحــة  نظم قســم 
تعزيز الصحة وبالتعــاون مع وحدة النوع 
االجتماعي وحقوق االنســان ومبشــاركة 
جميع قطاعــات الرعاية الصحية االوليه 
حمات صحية توعويه فــي مول املنصور 
للفتــره مــن ١٦/١٠ لغايــة ٢٠/١٠/٢٠٢٢ 
وبرعاية مدير العام الدائرة الدكتور ســعد 
كامل رحيم وباشراف مباشر من قبل مدير 

قسم الصحة العامة .
وذكرت مديرة شعبة تعزيز الصحة الدكتور 
هيــام صبار ان احلملــة تضمنت الفحص 
الثدي فضا  للتحري عن ســرطان  املبكر 
عــن التوعيه من خال اللقــاءات الفرديه 
الرســائل  وتوزيع  والنــدوات  واحملاضــرات 

الصحية وتستمر احلمله خمسه ايام
يذكــر ان املراكــز الصحيــه كافة وخال 
هذا الشــهر  )شهر التحدي( تقوم باقامة 
مبادرات صحيــة وتوعية كثيرة هذا العام 
توزعت بني وســائل التواصــل االجتماعي 

وأرض الواقع .

استيرادات العراق من 
ثالث دول 11 مليار 

دوالر خالل اربعة أشهر

مجلس الوزراء: الدوام 
100 % لموظفي 

المؤسسات الرسمية 

صحة الكرخ:حمالت صحية 
للتوعية في مول المنصور 
ينفذها قسم الصحة العامة 

عامر عبد العزيز 
ناقش مديــر عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب املهندس عادل خضير 
املوازنه  املسعودي مسودة مشــروع 

التخطيطية لعام ٢٠٢٣ . 
ومت خــال االجتمــاع الــذي حضره 
معاوني املدير العام ومدراء االقســام 
الفقرات  اهم  العاقه  ذات  والشعب 

التي أدرجت . 
املســعودي أكد على ضرورة صياغة 
أولويات  وفــق  بدقه على  الفقــرات 
االحتياجات وضــرورة إعطاء األولوية 
و ضرورة  الهندســي  الفني  للجهد 
إن يكون هناك تنســيق عالي مابني 
االقســام ذات العاقــه فــي تلــك 

االحتياجات  
واكد مدير عام الشركة على ضرورة 
والتوجيهات  التوصيات  كافه  تنفيذ 
التــي صدرت عــن مديريــة  الدفاع 
املهنية   السامة  فيما يخص  املدني 

للمحافظه من حوادث احلرائق . 
املالي علــى ضرورة  القســم  ووجه 
الهندسي  القســم  التنســيق مع 
للمضي بتطبيق التوجيه الصادر من 

مديرية الدفــاع املدني ، موكدا على 
أن يكون موضــوع الدفاع املدني  من 
أوليات املرحلــه املقبله والذي يعني 

السامه على األرواح و املمتلكات . 

بغداد - خاص 
اجمع خبراء ومختصــون على أهمية 
السوق العراقية وتقبلها للتكنولوجيا 
املتطــورة التي باتت جتــد لها موطىء 
قــدم، وتوفر فــرص عمل لشــريحة 
املواطن  واسعة من الشباب، كما بات 
التطبيقات  ســيما  معهــا،  يتفاعل 
اإللكترونية اخلدمية التي باتت تعتمد 

في واقع النقل داخل املدن.
املشــاركون فــي حفل شــركة بلي 
التكســي،  خلدمات  االملانية  العراقية 
اآلمنة  التكنولوجيــا  هــذه  أن  اكدوا 
والتي توفر خدمــة متطورة متكاملة 
تشــهد تفاعل متنامي داخل املدن مع 
اجملتمع احمللي، وهــذا دليل على أن واقع 
العراق خال الفترة املقبلة سيشــهد 
انتقالــة إيجابية مع تطــور  التقانات 
املتخصصة  الشــركة  التي تعتمدها 

في هذا اجملال.
الســفير اإليطالي في بغداد حتدث عن 
والتكنولوجيا  العاملية  التطورات  واقع 
املتطــورة وأهميــة تتبع مســاراتها، 

ثم عــرج على دور العاقــات العراقية 
اإليطاليــة االقتصادية، ثم أكد أهمية 
للتطورات  وتقبله  العراقــي  االقتصاد 
التي يشهدها السوق العاملي، السيما 

في مجال النقل.
مدير شــركة بلي حتدث عــن الذكرى 
الســنوية األولى لتأسيس شركة بلي 
العراقيــة األملانية خلدمات التكســي 
في  أعمالهــا  وتوســيع  والتوصيــل 
بات  الذي  الكبيــر  والتفاعل  العــراق، 

مييزها عن سواها، حيث باتت الشركة 
تتناسب  وآمنة  تقدم خدمات متطورة 

وحاجة اجملتمع.
التسويق  العاني مدير  بدورها ياسمني 
في شــركة بلي قالت : أن خطة عمل 
وأداء الشــركة في تنامي مستمر من 
أجل أن نكون في املقدمة، السيما بعد 
الثقة الكبيرة التي منحها لنا املواطن، 
وهذا يجعلنــا نعزز من جهودنا لتقدمي 

أفضل اخلدمات.

كركوك - الصباح الجديد: 
بناء علــى توجيهات مدير عــام دائرة 
الطبيب  الشــعبية  الطبية  العيادات 
االستشــاري دريــد قاســم جاســم 
افتتحــت دائــرة العيــادات الطبيــة 
الشــعبية اللجنة الطبية الصباحية 
لفحص الســياقة في داخــل مديرية 
مــرور كركــوك وحســب ماتقتضيه 

املصلحة العامة .
واوضح الدكتور دريد قاسم جاسم انه 

اســتنادا الى قرار مجلس إدارة الدائرة 
اجللســة الثانية عشــر لعــام 2022 
تقرر فتح اللجنــة الطبية الصباحية 
لفحص الســياقة داخل موقع مديرية 

مرور كركوك.
واكد املدير العام ان الهدف من افتتاح 
هــذه اللجنة لتقليــل الزخم احلاصل 
علــى اللجنــة احلاليــة التــي تعمل 
املواطنني  أمور  مساء ومن اجل تيسير 
وتسهيل عملية الفحص الطبي وعدم 

اثقال كاهلهم خدمة للصالح العام  .
الشعبية  الطبية  العيادات  مدير  وقام 
في كركوك الدكتور زياد خلف   بأفتتاح 
ويحضور  الصباحية  الطبيــة  اللجنة 
مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور 
نبيل حمــدي بوشــناق ومديــر مرور 
محمد  العميــد  كركــوك  محافظة 

إسماعيل علي . 
على صعيــد متصل قــام فريق من 
مديرية العيادات الطبية الشــعبية 

في نينوى بزيارة تفتيشية الى عيادة 
وعيادة  الشــعبية  الطبية  الزهــور 
لاطاع  الشــعبية  الطبية  احملاربني 
علــى واقع العمل ودوام املنتســبني 
ومعرفة  العيادتني  عمل  أداء  وتقييم 
كيفيــة توزيــع االدويــة وماحظة 
اهم الســلبيات وإيجــاد احللول لها 
وتبسيط اإلجراءات للمراجعني وعدم 
ارهاق كاهلهم وحســب ماتقتضيه 

املصلحة العامة

زيارة تفتيشية الى عيادتي الزهور والمحاربين في الموصل 

العيادات الشعبية تفتتح اللجنة الطبية الصباحية لفحص السياقة في كركوك 

مدير عام الحبوب يناقش الموازنه 
التخطيطية لعام ٢٠٢٣ 

اجماع على اهمية اعتماد تطبيقات خدمات التكسي 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

يثير حشد روسيا لآلالف من القوات 
فــي جارتهــا الغربية بيالروســيا، 
مخاوف من أن موســكو قد تخطط 
لفتــح جبهة جديدة في حربها ضد 
أوكرانيا، غير أن مسؤولني من كييف 
وواشنطن يشــككون فيما إذا كان 
تهديدا  ميثل  العسكري  التعزيز  هذا 

حقيقيا.
ومحللــون  مســؤولون  ويؤكــد 
لـ«نيويــورك تاميز« أن روســيا، التي 
تكافح للدفاع عن أراضي في شــرق 
وجنــوب أوكرانيــا، ال ميكنها حتمل 
خوض معركة جديــدة على جبهة 

أخرى في الشمال.
وزير الدفاع الالتفي أرتيس بابريكس، 
حذر مــن هذه اخلطــوة، امس األول 
اجلمعة، غير أنه شــكك في »قدرة 
الروس  على فتــح جبهة أخرى ضد 

أوكرانيا، في اللحظة الراهنة«.
إلــى أن جتمــع حوالي  كما أشــار 
10 آالف مــن القوات الروســية في 
تعطيل  حملاولة  يأتي  »رمبا  بيالروسيا، 
تدفق األسلحة الغربية إلى أوكرانيا 

من بولندا«.
وقال بابريكس، الذي جتاور بالده روسيا 
وبيالروسيا: »قد يكونون قادرين على 
تعطيل شــيء ما، لكن لــن يكون 
األمر كما حدث في فبراير في بداية 

الهجوم العسكري الروسي«، مشيرا 
في حديثه عن روسيا: »إنهم ضعفاء 

للغاية اآلن من وجهة نظري.«
مــن جهتهــا، قالــت وزارة الدفاع 
البريطانية، في تقييم استخباراتي، 
اجلمعة، إن النشــاط العسكري في 
يكون  أن  احملتمــل  »من  بيالروســيا 
محاولــة إلظهار التعاون الروســي 
البيالروســي وإقنــاع أوكرانيا بنقل 
القوات حلراسة حدودها الشمالية«.

ويرجح مســؤولون غربيون أن تكون 
أو  الروســية »مجرد خدعة  اخلطوة 
مهمة تدريبية«، بينما يذهب آخرون 
إلى اعتبار أنها قد تكون »استعدادا 
لهجــوم، يتوقع أال يكــون مؤثرا« ، 
لكن وجهات نظرهم تأتي مصحوبة 

بـ«عدم يقني«.
ويرى أصحاب الرأي الثاني أن الهجوم 
اجلديــد لــن يســتهدف بالضرورة 
العاصمــة كييــف، بل قــد يكون 
الهدف من ورائه تعطيل شــحنات 
األخرى  اإلمدادات  وباقي  األســلحة، 
التي تســتقبلها أوكرانيا من احلدود 

مع بولندا.
وهو  كافاليوســكي،  فاليري  ويقول 
دبلوماسي بيالروسي سابق، إن إقدام 
روسيا على فتح جبهة قتال جديدة 
محفوفا  »ســيكون  الشــمال  من 
بالنسبة أللكسندر  باخملاطر«، سواء 
جي لوكاشــينكو، الزعيــم القوي 
لبيالروســيا، أو بالنسبة للكرملني، 

ألن املنطقــة هي »قلــب القومية 
األوكرانية«.

يعمل  الــذي  كافليوســكي،  وتابع 
حلركة  اخلارجية  للشؤون  مستشارا 
املعارضة املنفية في بالده: »ستكون 
للغاية  فكرة سيئة  انتحارية،  فكرة 

ولكن من يدري ماذا سيفعلون«.
وتشــير نيويورك تاميز إلى أن القوات 
التي كانــت في حالة  األوكرانيــة، 

هجوم منذ أوائل شــهر ســبتمبر، 
جنحت في اســتعادة مجموعة من 
الروس  عليها  استولى  التي  املناطق 

مع بداية احلرب.
وداخل حلف الناتــو، الذي راقب عن 
كثــب مد وجــذر قوات موســكو، 
يشــكك العديد من املسؤولني في 
أن جيــش الرئيــس فالدمييــر بوتني، 
الذي تعرض خلسائر وإحباطات خالل 

أشهر احلرب الثمانية، ميتلك اإلرادة، أو 
الوسائل، لفتح جبهة قتال جديدة.

ومــع تواصل املعــارك العنيفة بني 
كييــف وموســكو، أعلــن الرئيس 
لوكاشينكو،  ألكسندر  البيالروسي 
األســبوع املاضي، أن بالده وروســيا 
مشتركة  عســكرية  قوة  تشكالن 
جديــدة، تضــم 70 ألــف جنــدي 
بيالروســي، وما يصل إلــى 15 ألف 

روسي.
وفــي هــذا الصــدد، قــال، اجلنرال 
األوكرانــي، أوليكســي جرومــوف، 
اخلميس، إن التهديد بغزو محتمل من 
بيالروسيا »يتزايد«. غير أنه باملقابل، 
ال ترى اخملابرات العسكرية األوكرانية 
ناطقها  بحســب  فوريــا،  خطــرا 

الرسمي، فادمي سكيبيتسكي.
مقابلة،  في  سكيبيتسكي  وأضاف 
امــس األول اجلمعــة، أن آالف اجلنود 
الــروس، الذين مت حشــدهم حديًثا 
منتشــرون في بيالروسيا في مواقع 
التدريــب، لكنهم غيــر مصحوبني 
بالدبابــات أو املدفعية أو شــاحنات 
الدعم  أشــكال  من  وغيرها  الوقود 
اللوجســتي، التــي يحتاجون إليها 

لغزو ومواجهة القوات األوكرانية.
واســتخدم بوتني أراضي بيالروسيا، 
أقرب حليف عسكري وسياسي له، 
فبراير،  فــي  لغزوه  انطالق  كنقطة 
وأطلقــت قواتــه منذ ذلــك احلني 
صواريخ وطائرات من دون طيار على 
الــذي يحاول  الوقت  أوكرانيا. فــي 
فيه لوكاشينكو مقاومة الضغوط 
أكبر  بشكل  للمشــاركة  الروسية 

في احلرب.
سفير الواليات املتحدة لدى منظمة 
األمــن والتعاون في أوروبــا، مايكل 
كاربنتــر، حذر في مقابلــة هاتفية 
مع »نيويــورك تاميز« من أن روســيا 
الغرض من  وبيالروســيا قد أخفيتا 

جمــع قواتهما، في ضبــاب مبهم، 
يجعل  توقع ما إذا كان يتم التحضير 
لعمليــة أم أنهــا مجــرد محاولة 

لتثبيت القوات األوكرانية، صعبا ».
ويشــير التقييــم االســتخباراتي 
البريطاني إلى أن من غير احملتمل أن 
قوات  بالفعل  روسيا نشــرت  تكون 
كبيرة، مضيفا أن بيالروسيا »حتتفظ 
باحلد األدنى مــن القدرة على القيام 

بعملية معقدة«.
باتريك  من جانبــه، قلــل اجلنــرال 
رايــدر، املتحدث باســم البنتاغون، 
من احتمال حدوث غزو روســي من 
بيالروســيا، قائال: »ليس لدينا حاليا 
أي مؤشــرات على عمل عســكري 
وشــيك محتمل على تلك اجلبهة«، 

وذلك في إفادة صحفية، اخلميس.
ويعتقــد العديــد من املســؤولني 
الغربيــني، واألوكرانيــني، أن الــدور 
األساســي لبيالروســيا ســيكون 
مساعدة روسيا على تدريب اجملندين 
اجلــدد الذين ال يتوفــرون على خبرة 
إلى  إرســالهم  قبــل  عســكرية، 
أوكرانيا، وذلك بعد أن عرفت منشآت 
كبيرا  اكتظاظا  الروســية  التدريب 
بعــد أوامــر بوتني الشــهر املاضي 
بتجنيد ما يصل إلى 300 ألف جندي 

لدعم جهوده احلربية املتعثرة. 
ويتولى لوكاشــينكو السلطة منذ 
28 عاما بفضل الدعم الذي تقدمه 

موسكو.

تقـرير

روسيا تحشد قواتها عند بيالروسيا حليفتها األقرب 
خدعة أم جبهة جديدة؟ 

الصباح الجديد ـ وكاالت :
وافق احلزب الشــيوعي الصيني، امس السبت، 
على إدراج معارضته الســتقالل جزيرة تايوان، 

التي تدعي بكني سيادتها عليها، في ميثاقه.
كما وافق احلزب احلاكم على إجراء تعديالت على 
ميثاقه، تهدف إلى ترســيخ املكانة اجلوهرية 
للرئيس، شي جني بينغ، والدور اإلرشادي لفكره 
السياســي داخل احلزب، وذلك في ختام مؤمتره 
الــذي يعقد مرتني كل عشــر ســنوات، وفقا 

لوكالة رويترز.
وانتخــب احلزب أيضــا جلنته املركزيــة، التي 
ستختار، اليوم األحد، اللجنة الدائمة للمكتب 
بأن  النطاق  السياسي، وسط توقعات واسعة 
يضمن شــي )69 عاما( الفوز بفترة رئاســية 

ثالثة.
والفوز بفترة ثالثة مدتها 5 ســنوات من شأنه 
أن يعــزز مكانته كأقوى حاكــم للصني منذ 
املؤســس جلمهورية  الزعيم  تونغ،  ماوتســي 

الصني الشعبية.
ومتت املوافقــة على التعديالت برفع األيدي في 
قاعة الشــعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت 
معظم وقائــع مؤمتر احلزب األســبوع املاضي 

خلف أبواب مغلقة.
وفي أول جلســة مكتملة لهــا، اليوم األحد، 
ســتختار اللجنــة املركزية اجلديــدة للحزب 
املكتب السياسي التالي الذي يتكون عادة من 
25 شخصا، وجلنته الدائمة اجلديدة، التي يبلغ 

عددها حاليا سبعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقعت أستراليا واليابان، امس السبت، اتفاقا أمنيا 
تاريخيــا يهدف إلى مواجهة الصعود العســكري 
للصــني، يقضي بتبــادل املزيــد مــن املعلومات 
التعــاون  وتعزيــز  احلساســة،  االســتخباراتية 

العسكري.
ووقع رئيســا الــوزراء، فوميو كيشــيدا، وأنتوني 
ألبانيزي، االتفاق في مدينة بيرث بغرب أســتراليا، 
وذلك لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عاًما، عندما 
كان اإلرهاب وانتشــار األســلحة أكبــر مصدرين 

للقلق.
وأشــاد رئيس الوزراء االسترالي بـ«اإلعالن املشترك 
بشــأن التعاون األمني« كما سمي االتفاق، مؤكدا 
أن هذا النــص »التاريخي يوجه إشــارة قوية إلى 

املنطقة بشأن حتالفنا االستراتيجي«.
االتفاق،  إنه مبوجب  وقال مســؤولون أســتراليون 
اتفقت الدولتــان على جتري القوات العســكرية 

تدريبات مشتركة في شمال أستراليا.
وأوضحوا أن االتفاق: »سيوســع ويعزز التعاون في 

الدفاع وتبادل املعلومات االستخباراتية«.
ومن دون ذكر الصني أو كوريا الشــمالية باالسم، 
قال كيشــيدا إن االتفاقية جــاءت ردا على »بيئة 

استراتيجية تزداد قسوة«.

»الشيوعي الصيني« يدرج 
رفض استقالل تايوان 

و«مكانة شي« في ميثاقه

أستراليا واليابان توقعان 
اتفاقا تاريخيا.. لمواجهة 

الصين

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي وقــت توتــرت العالقــات 
الســعودية األميركيــة علــى 
بالس  أوبك  قرار حتالــف  خلفية 
بخفض إنتاج النفط اخلام، يصف 
تقريــر جمللــة »اإليكومنيســت« 
أنها  على  البلديــن  بني  العالقة 
»زواج غير ســعيد« سيســتمر 

سنوات مقبلة.
البريطانية  اجمللــة  تقرير  ويعتبر 
الزوجة في  االنفصــال عــن  أن 
الســعودية هــو تكــرار لطالق 
ثــالث مــرات، ولكــن »حلســن 
االنفصــال أصعب في  احلــظ.. 

الدبلوماسية«.
االنهيار  أن  »اإليكومنيست«  وترى 
التام للعالقات أمــر غير مرجح 
صفقة  »تــآكل«  رغــم  متامــا 
التي  األمــن«  مقابل  »النفــط 
بالرياض  واشنطن  دعمت عالقة 

على مدى عقود.
وقال التقرير إنه »ال أحد يعرف ما 
الذي سيحل محلها« في إشارة 
التي  األمن«  مقابل  »النفط  إلى 
رسخت عالقات الواليات املتحدة 

بدول اخلليج العربي.
منــذ اخلامس من هذا الشــهر، 
عندمــا قررت منظمــة البلدان 
املنتجة للنفط )أوبك( وحلفاؤها، 
املعروفــة باســم »أوبك بالس«، 
خفــض إنتــاج النفــط مبقدار 
مليوني برميــل يوميا ابتداء من 
العالقات بني  تراجعــت  نوفمبر، 
الواليــات املتحــدة والرياض إلى 
أدنى مســتوى لها منــذ عقود، 

وفقا للمجلة.
فــي  الدميقراطيــني  أن  ويبــدو 
علــى  مصممــون  واشــنطن 
التخلــي عن شــريكهم طوال 
تقرير  يقــول  كمــا  عامــا،   77
»اإليكومنيست«، الذي أشار أيضا 
إلــى أن دول اخلليــج غاضبة مما 
أميركا الساخرة  تعتبره »لهجة 

التي ال تتحلى باالحترام«.
بايــدن  الرئيــس جــو  واتهــم 
الســعودية باالنحياز إلى جانب 
املرتفعة  روســيا، ألن األســعار 
بوتني  فالدميير  خزانة  ســتنعش 
بعض  هنــاك  »ســتكون  قائال: 

العواقب« على اململكة.
كما أعلنت اإلدارة األميركية أنها 
»ســتعيد تقييم« العالقات بني 
واشــنطن والرياض على خلفية 

هــذا القــرار الــذي كان يفوق 
توقعات احملللني.

وردت وزارة اخلارجية الســعودية 
على تعهــد بايدن، بإعادة تقييم 
قرار  بعد  الريــاض  مع  العالقات 
حتالــف أوبك بالس ببيــان »غير 
املتحدة  الواليــات  اتهم  عادي«، 
البيت  إن  قائال  احلقائق،  بتشويه 
التخفيض  تأجيل  طلب  األبيض 

ملدة شهر.

»عالقون بتعاسة«
وكانت الســعودية تصر على أن 
القرار يأتي فــي إطار »اقتصادي 
بحــت« وال يتعلق بالسياســة، 
في  الدميقراطيــون  يــرى  حيث 
واشــنطن أن السعوديني يريدون 
فــي  اجلمهوريــني  مســاعدة 
ارتفاع  ألن  النصفية؛  االنتخابات 
أســعار النفــط يضر بــاإلدارة 

احلالية.
ووقفت دول اخلليــج األخرى في 
صف السعودية وأصدر ت بيانات 
الكويت  وقالت  الريــاض.  تدعم 

والبحريــن، وكالهما عضوان في 
وشــريكان  بالس  أوبــك  حتالف 
يتفقان  إنهما  املتحدة،  للواليات 

على خفض اإلنتاج.
وحتــى اإلمارات، التــي تختلف 
بشــأن  الســعودية  مع  أحيانا 
دعما  قدمت  النفط،  سياســة 

علنيا للرياض.
وعلــى هامش مؤمتــر ُعقد في 
أبوظبــي خالل وقت ســابق من 
هذا الشهر، كان أحد املسؤولني 
التنفيذيني اإلماراتيني في مجال 
فعل  ردة  مــن  غاضبا  الطاقــة 
واشنطن على خفض إنتاج اخلام. 
ويعتقد املسؤول أن ذلك ينم عن 
خطاب من احلقبة االستعمارية. 
وقال متذمــرا: »من هذا؟ من هو 

جو بايدن؟ هذه هي مواردنا«.
وقال أســتاذ العلوم السياسية 
عبداهلل،  عبداخلالــق  اإلماراتي، 
أن  الدميقراطيــني  علــى  أن 
اخلليج  أن  ويقبلوا  »يستيقظوا« 
بات »مستعدا لقول ال ألميركا«. 
علي الشهابي، احمللل السياسي 

الســعودي املقرب مــن الديوان 
امللكي، تســاءل عمــا إذا كانت 
اململكة ستنسحب من منظمة 
األوبــك، وتشــكل حتالفا خاصا 

أصغر. 
وقال: »ميكن أن تعمل السعودية 
وتنســيق  أوبك  دون  بســهولة 
اإلنتاج مع اثنــني أو ثالثة العبني 

رئيسيني بشكل خاص«.
في ســياق متصل، يقول مارتن 
إنديــك، الزميــل فــي مجلس 
نيويورك،  في  اخلارجية  العالقات 
املستشار السابق لشؤون الشرق 
األوســط للرئيــس األميركــي 
إن ولي  أوبامــا،  باراك  األســبق، 
محمد  األمير  السعودي،  العهد 
التزامه  عن  تراجع  ســلمان،  بن 

لبايدن بتوفير نفط إضافي.
»كان هــذا هــو االلتــزام الذي 
قطعه ولي العهــد عندما كان 
الرئيــس )بايدن( هناك. لكن كان 
هنــاك اتفاق على عــدم االعالن 
عــن التفاصيل. لم يفــوا بهذا 
االلتزام«، كما يقــول إنديك في 

حديثــه عبر اإلنترنــت لفعالية 
ترعاهــا مؤسســة كارنيغــي 

للسالم الدولي.
ووصــف إنديك عدم اســتعداد 
الصورة  في  للنظر  الســعودية 
الواليات  مــع  عالقتها  أو  األكبر 
مســألة  أنها  علــى  املتحــدة 

»إشكالية للغاية«.
»اإليكومنيست«  تقرير  ويشــير 
إلى أن الســعوديني وجيرانهم ال 
يرغبون فــي التنازل عن املليارات 
حزب  ملســاعدة  العائــدات  من 
بايدن فــي الفوز ببضعة أصوات 

إضافية. 
ويرغب معظــم األميركيني بعد 
عقدين مــن احلروب الكارثية في 
املنطقة في االبتعاد عنها. ويأمل 
اخلليجيني  املســؤولني  بعــض 
أن تؤدي رئاســة دونالــد ترامب 
احملتملــة عــام 2025 إلى تقوية 
العالقات مع واشنطن، ومع ذلك، 
اجلمهوري  احلزب  في  فإن جناحه 
دول  حماية  علــى  حريصا  ليس 

اخلليج النفطية.

على الرغم مــن إحباطاتها من 
دول  أن  إال  املتحــدة،  الواليــات 
بديل جيد،  اخلليج ليس لديهــا 
إذ ال ميكن لروســيا أن تقوم بدور 

احلامي واملورد لألسلحة. 
ومع تعثر جيشــه في أوكرانيا، 
يحتــاج بوتني إلى أي أســلحة 
ميكن أن ينتجهــا اقتصاده الذي 
بتأثير معاركه  العقوبات  تعيقه 
روســيا  اخلاصة. كمــا ال تقدم 
للتجارة  اآلفاق  القليل من  سوى 

واالستثمار. 
وتعتبــر الصــني شــريكا أكثر 
فائدة، حيث ال تنزعج من مسائل 
حقوق اإلنســان، كمــا أن بكني 
مصدر كبير لالســتثمار، لكنها 
اخلليج.  أمن  غير معنية بضمان 
والصني مثل روسيا، حتافظ على 
اخلصم  إيــران،  مع  ودية  عالقات 

اللدود لدول اخلليج العربي.
لذلك، فإن أميــركا ودول اخلليج 
»عالقون مــع بعضهم البعض 
بتعاسة« في الوقت احلالي على 

األقل.

االيكونومست: االنهيار التام للعالقات
بين السعودية والواليات المتحدة ليس مرجحا

رغم »تآكل صفقة النفط مقابل األمن«

منذ الخامس من 
هذا الشهر، عندما 

قررت منظمة البلدان 
المنتجة للنفط 

)أوبك( وحلفاؤها، 
المعروفة باسم 

»أوبك بالس«، خفض 
إنتاج النفط بمقدار 

مليوني برميل يوميا 
ابتداء من نوفمبر، 

تراجعت العالقات بين 
الواليات المتحدة 
والرياض إلى أدنى 
مستوى لها منذ 

عقود

جانب من لقاء سابق للملك سلمان وجو بايدن في قصر السالم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األول  دوليــة، امس  رقابة  قالت هيئــة 
اجلمعة، إنها رفعت اســم باكستان مما 
يســمى بـ »القائمــة الرمادية« للدول 
التي ال تتخذ إجــراءات كافية ملكافحة 
غســل األمــوال ومتويل اإلرهــاب، وهي 
خطوة سرعان ما رحب بها رئيس الوزراء 

الباكستاني واملسؤولون احلكوميون.
جاء إعالن رجا كومــار، رئيس مجموعة 
العمــل املالي، في مؤمتــر صحفي في 

باريس.
الذي  الكبير  »بالتقدم  اجملموعة  ورحبت 
أحرزته باكستان في حتسني« سياسات 

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
القائمة  في  مدرجة  باكســتان  وكانت 
الرمادية جملموعة العمل املالي منذ العام 

.2018
وميكــن أن يــؤدي اإلدراج فــي القائمة 
باريس،  ومقرها  الرقابة،  لهيئة  الرمادية 
إلى تنفير املستثمرين والدائنني، ما يضر 
كما  واالســتهالك.  واإلنتاج  بالصادرات 
ميكن أن جتعل البنوك العاملية حذرة من 

التعامل مع البلد املدرج بالقائمة.
وفي إسالم أباد، جلأ رئيس الوزراء شهباز 
شــريف إلى تويتــر للترحيــب بالقرار، 
قائال إن شــطب بالده مــن القائمة هو 

»إثبات جلهودنا احلازمة واملســتمرة على 
مر الســنني. أود أن أهنئ قيادتنا املدنية 
املؤسسات  جميع  وكذلك  والعسكرية 

التي أدى عملها اجلاد إلى جناح اليوم«.
تتكون »القائمــة الرمادية« من البلدان 
ذات اخملاطــر العالية لغســيل األموال 
ومتويل اإلرهاب، ولكنها التزمت رســميا 
بالعمل مع فريق مجموعة العمل املالي 

إلجراء تغييرات.
تتكون مجموعة العمــل املالي من 37 
دولــة عضو، منهــا الواليــات املتحدة، 
ومجموعتــان إقليميتــان هما مجلس 

التعاون اخلليجي واملفوضية األوروبية.

وحاليا إيــران وكوريا الشــمالية فقط 
همــا املدرجتان على القائمة الســوداء 
بالكامل وترفضان التعاون مع مجموعة 

العمل املالي.
وقالت نائبة وزير اخلارجية الباكستانية، 
هينا رباني خار، من باريس »نريد أن ينظر 
إلينا على أننا عضو مســؤول ونشــط 
في اجملتمع الدولي يدرك جيدا التزاماته 

الدولية«.
وعبرت عن أملها في أن مينح قرار اجلمعة 
إليها القتصادنا  »دفعة تشــتد احلاجة 
وأن يزيد مــن ارتباطنا االقتصادي واملالي 

مع العالم اخلارجي«.

وعلى صعيد منفصل، تعاني باكستان 
من هجمات مســلحة منذ ســنوات. 
واليــوم اجلمعة، أســفر انفجــار عبوة 
ناسفة مزروعة على الطريق استهدفت 
مركبة لقوات األمن، عن مقتل ضابطني 
وإصابــة ثالثــة آخرين في بلــدة قالت 
بإقليم بلوشســتان املضطــرب الواقع 
جنوب غربي البالد، بحســب مير ضياء 

النغ، املسؤول األمني البارز باإلقليم.
ولم تعلــن أية جهة مســؤوليتها عن 
التفجير، لكــن انفصاليني بلوش كانوا 
وراء هجمات سابقة مماثلة في املنطقة، 

سعيا لالستقالل عن إسالم أباد.

رفع باكستان من قائمة تمويل إرهاب وغسل أموال
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د. سالم الكتبي

الغرب"  مابعــد  "عالــم  مفهــوم 
ليــس عابراً وال طارئــاً على األدبيات 
السياســية، ولكنه ظهر بقوة في 
ساحات النقاش السياسي النخبوي 
على األقل، منذ ســنوات بعد أن ورد 
وزير  على لســان ســيرغي الفروف 
اخلارجية الروســي فــي مؤمتر األمن 
العاملي مبيونيخ في فبراير عام 2017، 
حني طالب بنظام دولي تعددي عادل ال 
يخضع لهيمنة الغرب ونفوذه. ورغم 
أن املفهــوم قد اختفــى من صدارة 
النقاش السياســي، لكنه ظل في 
مخيلة اخلبراء واملتخصصني، باعتبار 
والنفــوذ احملتدم بني  القوة  أن صراع 
الصني والواليات املتحدة، ســينتهي 
فــي مرحلة ما إلى حتــول كامل في 
وإعادة  اإلستراتيجية،  القوى  موازين 
هيكلة للنظام العاملي القائم، الذي 
ظل يتمحور حول القيادة األمريكية 
منذ إنهيار اإلحتاد السوفيتي السابق 
حتى الحــت في األفق مالمح زعزعة 
قواعــد هذا النظام فــي عام 2020 
بتفشي وباء "كورونا" وتكاثر احلديث 
عن نظــام مابعد الوبــاء، إثر تراجع 
التأثير األمريكي ملصلحة دور الصني 
التي جنحت في إســتغالل الفرصة 
القياديــة  شــخصيتها  وإظهــار 

العاملية.
الشك أن مراحل التحول في النظام 
العاملــي عبر التاريخ لــم حتدث في 
غضون ســنوات قالئــل، كما أن من 
الصعب حسم النقاش حول عنصر 
احلســم في هذا الصــراع، وهل هي 
تتمحور  التــي  االقتصادية  للقــوة 
حولها معظم التوقعات التي ترشح 
الصني لقيادة العالم بحكم تعاظم 
بوتيرة متسارعة،  اإلقتصادية  قوتها 
واملعرفية،  التكنولوجيــة  للقوة  أم 
القوة  وهي مســألة ال تنفك عــن 
العســكرية،  للقوة  أم  اإلقتصادية، 
حيث ال تــزال الواليات املتحدة جتلس 
على مركز القيادة عســكرياً، ولكن 
في جميع األحوال تبدو العودة لفكرة 
القوة الشــاملة اخملرج املناسب من 
هذا النقاش، وهو ما يغذي التوقعات 

بأن املرحلة اإلنتقالية للنظام العاملي 
وقد تستغرق عقداً  ستطول نسبياً 
او عقدين مــن الزمــن، بالنظر إلى 
تداخل دور وحدود تأثير عوامل القوة 
واملكانة بني املتنافســني الرئيسيني 

على مقعد قيادة النظام العاملي.
فكرة النظام العاملي متعدد الرؤوس 
أو األقطاب هي فكرة مثالية إلى حد 
كبير، ويصعــب القبول بها في ظل 
التجــارب املعاصرة، حيث يصعب أن 
تقبل قوة عظمى مهيمنة كالواليات 
املتحدة بأن تكون على قدم املساواة 
مع قوة منافســة أخرى، ناهيك عن 
أن جتربة التعددية في صناعة القرار 
في مؤسســات دولية مجلس األمن 
قــد أثبتت فشــلها متامــاً، وأكدت 
للفوضــى وضعف  مرادفــة  انهــا 
آليات العمــل الدولي الفاعل. ولكن 
التعددية قد تكون حالً وسطاً مير عبر 
مرحلــة إنتقالية تنتهي باعتالء قوة 
ما قمة هرم الســلطة والنفوذ في 

النظام العاملــي، مثلما حدث خالل 
الفترة ما بني نهايــة احلرب العاملية 
الثانيــة وتفكك اإلحتاد الســوفيتي 
الســابق، حيــث مثلــت الثنائيــة 
القطبية مرحلة انتقالية في النظام 
العاملي، وهو ما يتوقع البعض تكراره 
في مراحل الحقة بقيام نظام ثنائي 
القطبية تتقاســم فيه الســلطة 
والصني،  املتحــدة  الواليات  والنفوذ 
ويكون اإلقتصاد والتجارة فيه محور 
الصراع الشــرس واإلستقطاب احلاد 
وليس األيديولوجيات كما كان احلال 

إبان حقبة احلرب الباردة.
واقع االمر أن صعود الصني القوي ال 
األنظار عن عوامل  أن يصرف  ينبغي 
أخرى ســتؤثر حتماً في مســتقبل 
العالم، وفــي مقدمتها صعود قوى 
أخرى منافســة مثل الهند، وروسيا 
بدرجة ما تتوقف على مآالت الصراع 
نهاية  أوكرانيا وسيناريو  الدائر حول 
هذا الصراع، كمــا ال ينبغي كذلك 

غــض الطــرف عن ارتهان تشــكل 
بالتحدي  القــادم  العاملي  النظــام 
التايوانــي وكيف للصــني أن تديره 
بأقل اخلسائر، وكيف تتفادى  وتخرج 
الزج بها في أتون صراع إســتنزافي 

لقواها وقدراتها.
بالشك فإن احلقيقة الواحدة املؤكدة 
أننا بصــدد نظام  اليــوم  في عالم 
عاملي بال قيــادة، وأن مقعــد قيادة 
النظام يعاني فراغاً يفســر الكثير 
من األزمات التي تعاني منها مناطق 
ودول عدة، وانه ال توجد دولة قوية مبا 
يكفي لقيــادة العالم كما كان حال 
الواليــات املتحدة قبــل عقدين من 
الزمن على ســبيل املثال، واحلقيقة 
األخرى أن مســتقبل النظام العاملي 
سيتشــكل إلى حد كبير من خالل 
نتائج الصراع فــي احمليطني الهندي 
والهــادي، حيــث يتمحــور الصراع 
اجليواســتراتيجي املتصاعــد بــني 
الواليات املتحدة وحلفائها من ناحية 

والصني من ناحية ثانية.
أن من الصعب  منظوري الشخصي 
القفز إلى إستنتاجات دقيقة بشأن 
مالمح املرحلة املقبلــة في النظام 
العاملــي ما لم تتضــح نهاية احلرب 
ألنها ســتضع  أوكرانيا،  في  الدائرة 
الكثير من احلروف على املســتقبل، 
وألن احلرب تبــدو بعيدة عن نهايتها، 
وألن الصراع هناك قابل للتحول في 
أي وقت، السيما في ظل إصرار الغرب 
على إحلــاق العــار واالذالل بالرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــني، وتهديد 
األخير باللجوء إلى الســالح النووي، 
وفوق هــذا وذاك التعرف إلى طبيعة 
موقف الصني التي تعاهد رئيســها 
على حتالف بال حدود مع روســيا في 

بدايات األزمة.
علينــا أن نتوقف كثيــراً عند قراءة 
بعض املؤشرات، وأهمها نتائج احلرب 
التجارية الدائرة بني الواليات املتحدة 
ستسهم  التي  احلرب  وهي  والصني، 

نتائجهــا إلى حد كبيــر في توجيه 
بوصلة عالم مابعــد أوكرانيا، وهل 
ســيكون عاملاً خالياً مــن الغرب أم 
ســيبقى الغرب شريكاً فيه، وما هو 
تكتالت مهمــة مثل مجموعة  دور 
"بريكــس" وغيرها في إدارة شــؤون 
االجتاهات  بوصلــة  وحتديد  العالــم 
العقــود  خــالل  اإلســتراتيجية 

والسنوات املقبلة.
الواقع يقول أن التعددية تتسلل إلى 
املشهد الدولي تدريجياً، فالعالم لم 
يعد يتمحور حول القيادة األمريكية، 
بل هناك توجهات متنامية، السيما 
في إفريقيا والشــرق األوسط، نحو 
الصني وروســيا، وهناك بوادر تفكك 
في الكتلة األوروبية، التي يصعب ان 
تخرج من حرب أوكرانيا كما دخلتها، 
واألرجــح أنهــا ستشــهد واقعــاً 
يتماشي مع  جيواستراتيجياً جديداً 
ما تؤول إليه األمــور في هذه احلرب 

املفصلية تاريخياً.

الغضــب األمريكي حيــال اململكة 
خلفية  علــى  الســعودية  العربية 
قرار "أوبك+" بشــأن خفــض إنتاج 
البساط من حتت  النفط، وســحب 
أقــدام النفوذ الغربي فــي دول عدة 
الصني  ملصلحة  األفريقيــة  بالقارة 
وروسيا، كلها عوامل تعكس تغيرات 
متسارعة في املشــهد العاملي، فال 
أحد كان يتوقع أن ترفع أعالم روسيا 
في بوركينا فاسو ومالي قبل أعوام، 
وال أحد كان يتوقع أن ينقلب املشهد 
الطاقوي العاملــي باجتاه إحياء عصر 
بعد  استخدامه  أمد  وإطالة  النفط 
أن شارك الكثيرون في تشييع جنازته 
والتبشــير بعض جديــد للطاقات 
اجلديــدة، وإذ بالنفط يعود متحكماً 

بدفة الصراع االستراتيجي.
األشــهر والســنوات املقبلة حبلى 
باألحداث والتغيرات املتسارعة، التي 
يصعــب توقع الكثيــر منها، ولكن 
املؤكد في ذلك كله أن العالم ميضي 
في اجتــاه مغاير لكل مــا روجت له 
العوملة  بشأن  السياســية  األدبيات 
والتجــارة احلرة وغير ذلــك، ويرتبط 
إنهيار نظريات شــهيرة مثل  بذلك 
أطلقها  التــي  التاريــخ"  "نهايــة 
فرانســيس  األمريكــي  األكادميــي 
فوكويامــا عام 1989، وبّشــر فيها 
بانتصــار نهائي للقيــم الليبرالية 
الغربيــة، وباملثــل أيضــاً "صــراع 
احلضــارات" التــي أطلقها صمويل 
صراع  لنشوب  تروج  التي  هنتجتون، 
أساسه االختالف احلضاري والهوياتي 

والثقافي.

عالم مابعد الغرب

د. سالم الكتبي
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متديد/ إعالن ملناقصة توفير زيت ناقل للحرارة لوحدة املعاجلة 
املركزية ملدة 3 سنوات 

Extension for 1st Announcement for Provision of Heat 
Transfer Oil for CPF (3 years)

 020/PC/22: رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/10/25 الى 11/8/ 2022

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجاريــة وخطاب الضمان بظروف 

مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة في املوعد النهائي لغلق 

املناقصة 2022/11/8 عند الساعة 4:00 عصرا

2 – معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 21 / 9  / 2220

3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

;haneen.monam@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com

wujie@ptroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com

متديد/ إعالن ملناقصة توفير خدمة شراء معدات املضخات 
الغاطسة واخلدمات املرتبطة بها 

Extension for 1st Announcement for Provision of ESP 
Equipment Purchase and Associated Service

027/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/11/1 الى 11/15/ 2022
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجاريــة وخطاب الضمان بظروف 
مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة في املوعد النهائي لغلق 

املناقصة 2022/11/15 عند الساعة 4:00 عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 2 / 10  / 2220

3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:
haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com;

mayan@petroalwaha.com; eng.firas@petroalwaha.com;
wujie@petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة االحوال الشخصية 
في بيجي

العدد:2022/7648
التاريخ: 2022/10/20

م/ اعالن
الى / املدعوه )وفاء محمد 

اسماعيل(
قــدم املســتدعي )كيــالن فوزي 
جاســم( طلبا الى هــذه احملكمة 
يطلــب فيــه اصدار حجــة وفاة 
قررت   2021/6/15 بتاريــخ  بحقك 
تبليغك بصحيفتني  احملكمة  هذه 
محليتني وفي حال تبليغك وعدم 
حضورك سيتم اصدار حجة وفاة 

بحقك وفق االصول.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في بغداد اجلديدة 

املسائي
منوذج الكاتب العدل بغداد ج/املسائي

العدد العمومي 14085
السجل 71

التاريخ 2022/10/19
السيد الكاتب العدل في بغداد ج 

املسائي احملترم
موضوع//نشر اعالن

املنذر :جنات باسل عبد املولى
الى احملامي )علي عماد حيدر( العنوان 

)بغداد / م617 ز 18 د22(
ســبق وان وكلتكــم وكالــة مصدقة 
من قبــل الكاتــب العدل فــي )بغداد 
اجلديدة/املســائي( بعدد عمومي )2335) 
والنتفاء   )2018/6/21( في  وســجل)12( 
احلاجــة من الوكالة عليــة قررت عزلك 
وعــدم اســتعمالها اعتباراً مــن تاريخ 

تبليغك بهذا االنذار
وجملهولية محل اإلقامة تقرر نشــره في 

الصحف الرسمية

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 141
التاريخ: 2022/10/18

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير محالت حي الصناعي اجلديد املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة %100 من القيمة املقــدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنيــة اصلية زائد مصورة 
وستجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة %2 من مبلغ االحالة القطعية ويلزم املستأجر 

في حال تصديق اإلحالة بالتعهد خطي بأبرام العقد خالل )30( يوم..
ارقام احملالت

(210)(198)(197)(191)(185)(183)(181)(180)(177)(176) (175)(174)(168)(167)(153)(146)(145)(144)(94)(64)(56)(50)
(262)(251)(249)(248)(246)(239)(238)(235) (234) (232)(231)(230)(228)(227)(226)(224)(222)(221)(218)(217) (216)

(296)(288)(287)(286) (284)(280)(279)(278)(277)(276)(275)(274)(273)(272)(271) (270) (269)(268)(267)
م.ر.املهندس 
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 42
التاريخ: 2021/10/4

إعالن

تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية 
الكوت عــن تأجير محــالت حي الصناعــي املبينة 
اوصافها ادنــاه باملزايدة العلنية وملدة ثالث ســنوات 
اســتنادا  لقانون بيــع وايجار امــوال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة 
مراجعة مديريــة بلدية الكوت خالل مــدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 100 % من القيمة املقدرة 
بصك مصدق وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مــدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهــرا في مقر 
مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2 

% من مبلغ االحالة القطعية..
املهندس األقدم

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود

إعالن مناقصات عامة  الول مرة 
على  حساب مشاريع تنمية االقاليم 

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة   
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات 

وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا للبريد االلكتروني 
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافســة لضمان إحالة 

املشاريع لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية 
املثبتة في ورقة بيانات  العطاء.

8. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه معه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي 
من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني 

دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االحد( املصادف  6   /  11/   2022 وهو 
)تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شارع 

احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )  االحد ( املصادف 6 / 11 /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار(   ويتضمن اإلشارة 
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 وعشــرون يوما اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك 

املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل 
الحد املساهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء 
وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء 

ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة 
ذلك عند التقدمي .

15 -  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16 -   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .

17 -  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
18 - جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.

19 - يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .
20 - يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .

www. 21 - يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني
wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .

22 - سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 2022/10/30 الساعة العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

THE REPUBLIC OF IRAQ
WASIT PROVINCE

العدد : 27066
التاريخ : 20 / 10 / 2022

ثمن وثائق المناقصة )دينار(هوية التصنيفمبلغ التأمينات األولية )دينار(مدة اإلنجاز بااليامالكلفة التخمينية )دينار(اسم المناقصةرقم المناقصةت

500,000تاسعة انشائي949,644,00040028,489,320بناء مدرسة 12 صف على القطعة المرقمة 2/7513 م4  السفحة  k3  في قضاء الكوت12022-3-128.

500,000تاسعة انشائي949,644,00040028,489,320بناء مدرسة 12 صف في ساحة مدرسة السجدة  k7  في قضاء الكوت22022-3-129.

500,000تاسعة انشائي949,644,00040028,489,320بناء مدرسة 12 صف في ساحة مدرسة ابابيل  k8 في قضاء الكوت32022-3-130.

500,000تاسعة انشائي949,644,00040028,489,320بناء مدرسة 12 صف على القطعة المرقمة 892/7 م7  ربيضة  T2 في ناحية سيد الشهداء42022-3-131.

500,000تاسعة انشائي949,644,00040028,489,320بناء مدرسة 12 صف على القطعة المرقمة 69/12  م 11 كفيفان T3 في ناحية سيد الشهداء52022-3-132.

500,000تاسعة انشائي949,644,00040028,489,320بناء مدرسة 12 صف على القطعة المرقمة 4/2  م 25 بزايز المصاحية N2 في قضاء النعمانية62022-3-133.

500,000تاسعة انشائي949,644,00040028,489,320بناء مدرسة 12 صف في ساحة مدرسة لقمان الحكيم  K6 في قضاء الكوت72022-3-134.

350,000عاشرة انشائي640,186,00036019,205,580بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة المرقمة 1/87 م1 الجزمان ZR في ناحية زرباطية82022-3-135.

350,000عاشرة انشائي640,186,00036019,205,580بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة المرقمة  129 م 35 طالب كشيش J في ناحية جصان92022-3-136.

350,000عاشرة انشائي640,186,00036019,205,580بناء مدرسة ابتدائية 9 صف على القطعة المرقمة  84/31 م 31 الطليعة و الغنامية s4 في قضاء الصويرة102022-3-137.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

تنويه تنويه

رقم العقارنوع العقار وموقعهت
1204محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى /ب1
1205محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى /أ2
1206محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 3
1207محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 4
1208محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 5
1209محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 6
1214محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى /ب7
1215محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى /أ8
1217محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 9

1218محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 10
1220محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 11
1225محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 12
1226محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 13
1227محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى /أ14
1231محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى /ب15
1232محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 16
1233محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى /أ17
1234محالت الحي الصناعي/المرحلة األولى 18



اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي ، امس الســبت، فــي البورصة 
الرئيســية بالعاصمــة بغــداد، وفــي اقليــم 

كوردستان.
وقال مصدر صحفي ، ٕان بورصة الكفاح واحلارثية 
املركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 146800 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما كانت االسعار يوم اخلميس املاضي 147000 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشــار املصــدر ٕالى أن اســعار البيع والشــراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيــع 147250 دينارا 
عراقيا لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار 
الشــراء 146250 دينــارا عراقيا لــكل 100 دوالر 
امريكي. أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، 
فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيــع 147100 دينار لــكل 100 دوالر 
147000 دينار لكل  امريكي، وبلغ سعر الشــراء 

100 دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أغلق خام البصرة على خســائر كبيرة األســبوع 
املاضــي فيما أغلق خام برنت على مكاســب، مع 

تذبذب أسعار النفط عامليا.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلســة له من 
امــس األول اجلمعة على ارتفاع مبقدار 23 ســنتا 
ليصــل الى 87.68 دوالرا، ٕاال أنه ســجل خســارة 
اســبوعية كبيرة بلغــت 4.22 دوالرات، مبا يعادل 
%4.81. وأغلــق خــام غرب تكســاس الوســيط 
األميركي على ارتفاعا أيضا في آخر جلســة من 
يوم اجلمعة مبقدار 54 سنتا ليصل الى 85.05 دوالراً 
للبرميل، وسجل خسائر اسبوعية ايضا بلغت 56 
سنتا أو ما يعادل %0.65 . فيما أغلق خام برنت في 
آخر جلسة على ارتفاع من يوم اجلمعة مبقدار 1.12 
دوالر ليصل الى 93.50 دوالراً،  وســجل مكاســب 

أسبوعية بلغت 1.87 دوالر او ما يعادل 2.04 %.
وشهد األســبوع املاضي تذبذبا في أسعار النفط 
بعد قــرار حتالف أوبك بتخفيــض انتاجها مبقدار 
بالركود  التوقعات  يقابلهــا  يوميا  برميل  مليوني 
االقتصادي الذي بدأ يظهر فــي اوربا وامريكا بعد 
رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم.

اسعار الدوالر تنخفض في 
بغداد وإقليم كردستان

خام البصرة يغلق على خسائر 
كبيرة ومكاسب لبرنت 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار الذهب »االجنبي والعراقي في 
األسواق احمللية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت 
في اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان امس 

السبت.
وقــال مصدر صحفــي ٕان أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد 
عيار 21 من الذهــب اخلليجي والتركي واألوربي 
بلغ 338 الف دينار، وسعر شراء 333 الفاً، فيما 
كانت االســعار ليوم اخلميس املاضي 333 الف 

دينار للمثقال الواحد.
وأشــار املصدر ، ٕالى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 308 االف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 

303 أآلف. 
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 310 االف 

و 320 الف دينار.
اما اســعار الذهب فــي اربيل فقد شــهدت 
اســتقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 
24 بيع 385 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 350 
الف دينار، فيما شــهد عيار 18 ارتفاعا ليصل 
الى 297 الف دينار بعدما ســجل يوم اخلميس 

290 الف دينار.

ارتفاع أسعار الذهب 
ببغداد واستقرارها

في اربيل

الصباح الجديد - متابعة:

أكد احتاد اجلمعيــات الفالحية 
فــي العراق، امس الســبت، أن 
التمور  عملية جتريف بســاتني 
باتت »أمرا ال يُطاق«، كونها أثرت 
التمور  ٕانتاج  بشكل كبير على 
التــي بــدأت بعــض أصنافها 
النــادرة باالنقــراض، مطالبــا 
تلك  حلماية  عاجلــة  بإجراءات 
التجريف  مــن  الوطنية  الثروة 
وٕاعادتها ٕالى مراكزها املتقدمة 

كما في سابق عهدها.
االحتاد، حســن  رئيــس  وقــال 
التميمي ، ٕان »جتريف بســاتني 
التمور في العــراق عملية غير 
صحيحة، وباتــت أمرا ال يطاق، 
ٕالى  توجيه مطالبات كثيرة  ومت 
احلكومة بضرورة اتخاذ ٕاجراءات 
عاجلة بهذا الصدد، ألن عمليات 
التجريــف تلك تضــر بالبيئة 
بشكل عام، وتسبب نقصا في 
اإلنتاج الوطني من التمور، التي 
تعد من الثروات الوطنية النادرة 

في البالد«.
وأضــاف التميمــي، أن »العراق 
ومطلع  الســبعينات  في  كان 
املاضي،  القرن  الثمانينات مــن 
على صــدارة الئحة دول العالم 
التي تصّدر التمــور، لكن مّرت 
البالد بانتكاســات عــدة أّثرت 
خالل  ونالحــظ  اإلنتــاج،  على 
العشرين سنة األخيرة أن هناك 
التمور،  لبساتني  واضحا  ٕاهماال 
وعدم االهتمــام بها وٕاعطائها 
املستلزمات من أجل تطويرها«. 
وأكد، أن »على احلكومة اجلديدة 
ٕاعادة  تأخــذ على عاتقهــا  أن 
زراعة النخيل وتهجني األصناف 
النادرة التي بدأ بعضها ينقرض 
فــي عمــوم العــراق، وأن تبدأ 

بالتقطير وعلى  النخيل  بزراعة 
اآلبــار األرتوازيــة فــي املناطق 
الصحراوية، التي متتد من الزبير 
مرورا ٕالى أم عنيج في الناصرية 
ٕالــى بادية الســماوة والنجف 
وكربــالء واألنبــار واحملافظــات 

األخرى«.
وأشــار رئيس احتــاد اجلمعيات 
يتطلب  »هذا  أن  ٕالى  الفالحية، 
وضع خطــط وتوفيــر األموال 
الالزمة ودعم أصحاب البساتني 
الذيــن يعانون من عــدم توّفر 
اجلرعة  منحهم  وعدم  املبيدات 
الكافية من الســماد، وكذلك 
شــحة املياه التي أّثــرت على 
لتقنني  نتيجة  النجف  بساتني 

تشغيل املضخات لإلرواء«.
وتابع، »لذلك نحتاج ٕالى تشريع 
قوانني متنــع التجريف من أجل 
ٕاعادة صنوف التمور ٕالى الواجهة 
في  نكــون  ولكي  أخــرى،  مرة 
مقدمة الــدول، حيث أن العراق 
اليوم وبحسب االحصائيات فإن 
املتبقي من النخيل اآلن بحدود 
10 ماليني نخلة فقط، في حني 
كان مــن املفترض أن يتعدى 30 
مليون نخلة، بناًء على النسبة 

السكانية للبالد«.
وكان العــراق ولغايــة نهايــة 
ستينيات القرن املنصرم، يصدر 
نحو %75 من متور العالم ويحتل 
املرتبة األولــى، لكنه تراجع في 

املاضية  األربعة  العقــود  خالل 
ٕالى املركز التاسع، وذلك بسبب 
قلة احلصــص املائية واألمراض 
مباليني  فتكــت  التي  واحلــروب 

النخل منذ العام 1980.
تغيــر  ووســط   ،2003 وبعــد 
يضربان  وتصحر  مقلق  مناخي 
العــراق منذ أكثر مــن عامني، 
تشهد بســاتني النخيل أعمال 
جنسها  وحتويل  واسعة  جتريف 
سيما  سكنية،  ٕالى  زراعية  من 

في العاصمة بغداد.
الزراعة،  من جانبها أكدت وزارة 
التمور  أن  وقــت ســابق  فــي 
حتتل الصــدارة بعملية تصدير 
اجلوار، فيما  دول  الــى  احملاصيل 

كشــفت عن اهمية الروزنامة 
األســعار  مراقبة  في  الزراعية 

وحماية املستهلك.
للوزارة  الفنــي  الوكيل  وقــال 
ميثاق عبد احلسني في تصريح 
ٕان  الرســمية،  األنباء  لوكالــة 
الزراعية وضعت من  »الروزنامة 
اجل حمايــة املنتج احمللي خالل 
الصيفي  باملوســمني  الوفــرة 
والشتوي مع مراقبة أسعار هذه 
مبا  احمللية  األسواق  في  احملاصيل 

يتيح حماية املستهلك«.
وأشــار ٕالى أن »دخول احملاصيل 
الزراعيــة املهربــة تــؤدي الى 
ضــرر للمزارعــني نتيجة ٕاغراق 
املستوردة،  باحملاصيل  األســواق 

وكذلــك تأثيرها في اســتقرار 
»وزارة  أن  مبينــاً،  األســعار«، 
الزراعة بالتنســيق مع اجلهات 
األمنيــة اخملتصــة تعمل على 
وبخاصة  احملاصيل،  تهريب  منع 
أن أغلب احملاصيل املهربة تكون 

ذات نوعية رديئة وغير صاحلة«.
»مضي  احلســني،  عبــد  وأكد 
الــوزارة في تشــجيع املزارعني 
تصديــر  علــى  والشــركات 
احملاصيــل احمللية اثناء موســم 
الوفرة، السيما عملية التصدير 
التي تعد داعماً مهماً لالقتصاد 
الوطني«، الفتــاً ٕالى أن »التمور 
مازالــت حتتــل الصــدارة في 

عملية التصدير«.

الجمعيات الفالحية العراقية تحذر من تناقصها المستمر:

نحتاج تشريع قوانين تمنع تجريف
بساتين التمور ودعمها باألموال الالزمة

جريف بساتين التمور 
في العراق عملية غير 
صحيحة، وباتت أمرا 
ال يطاق، وتم توجيه 
مطالبات كثيرة إلى 
الحكومة بضرورة 
اتخاذ إجراءات عاجلة 
بهذا الصدد، ألن 
عمليات التجريف تلك 
تضر بالبيئة بشكل 
عام، وتسبب نقصا 
في اإلنتاج الوطني من 
التمور، التي تعد من 
الثروات الوطنية النادرة 
في البالد

األحد 23 تشرين األول 2022 العدد )4997(

Sun. 23 Oct. 2022 issue )4997(

متابعة ـ الصباح الجديد :
 

توقع خبراء اقتصــاد أن يعمل البنك 
املركزي األوروبي خالل الشهور املقبلة 
بشكل أكبر ملواجهة التضخم الذي 
يرتفع مبعدالت غير مســبوقة، وذلك 
رغم اجتاه منطقــة العملة األوروبية 
املوحــدة ٕالى الســقوط فــي براثن 

الركود االقتصادي.
وكالة  أجرته  للرأي  استطالع  وأظهر 
»بلومبيرج« لألنباء أنه من املتوقع أن 
يرفع البنك املركزي األوروبي أســعار 
الفائــدة على الودائــع 2.5 في املائة 
بحلول مارس املقبــل، بزيادة عن 1.5 
فــي املائة، التي كانــت متوقعة في 
استطالع سابق. وتشمل هذه الزيادة 
رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أســاس 
في 27 أكتوبر و50 نقطة أساس في 

ديسمبر املقبل.
وأعــرب أكثر مــن ثلثي املشــاركني 
في االســتطالع عــن اعتقادهم أن 
املسؤولني األوروبيني ما زالوا ال يبذلون 
التضخم  جهــودا كافية ملواجهــة 
الذي ارتفــع مبعدل يقارب خمســة 
أمثال نسبته املستهدفة، التي تبلغ 

2 في املائة.
أن  وذكر املشــاركون في االستطالع 
الدول  يدفع  لــن  االقتصادي  التراجع 
الـــ19 األعضاء في منطقــة اليورو 

ٕالى التوقف عن رفع أســعار الفائدة، 
الذي بدأت حدته تقارب معدالت رفع 
الفائدة، التي يقوم بها البنك املركزي 

األمريكي.
كارســن  عن  »بلومبيرج«  ونقلــت 
لدى  االقتصــادي  اخلبير  برزســكي، 
للخدمات  »أي.ٕان.جــي«  مجموعــة 
املالية، قولــه: »في الوقت الذي يلوح 
فيه الركــود االقتصادي فــي األفق، 
ومــع اضطرابات األســواق أخيرا في 
يتعني  املالية،  اخملاطر  وزيادة  بريطانيا، 
على البنك املركزي األوروبي أن يتوخى 

احلذر البالغ«.
اخلبير  نيرجوس ماســيوليس  ويقول 
االقتصادي في مصرف »سويد بنك« 
ٕان »التضخم سيظل مرتفعا بشكل 
مزعج خالل الشــهور املقبلة قبل أن 
يتراجع بشــكل حاد فــي وقت الحق 
العــام املقبل، وفي ظل هذه اخللفية، 
مــن املرجح أن يقــوم البنك املركزي 

األوروبي مبزيد من التشديد املالي«.
وأظهرت أرقام نشــرت أمس، أن ثقة 
املســتهلكني فــي منطقــة اليورو 
ارتفعــت 1.2 نقطة فــي أكتوبر عن 
الشــهر الســابق. وقالت املفوضية 
األوروبيــة ٕان القراءة األولية ملؤشــر 
معنويات املســتهلكني صعدت ٕالى 
27.6- هذا الشــهر من قراءة معدلة 
بلغت 28.8- في سبتمبر. وكان خبراء 
اقتصاديون شملهم استطالع أجرته 

»رويترز« قد توقعوا أن يهبط املؤشــر 
ٕالى 30.0-. وفي االحتاد األوروبي ككل، 
ارتفعت معنويات املســتهلكني 0.6 

نقطة ٕالى 29.0-.

ومن جهــة أخرى، ذكــرت املفوضية 
األوروبية في بيــان أمس، أنها بصدد 
استكشــاف كيفية حتســني روابط 
أوكرانيا  بــني  احلديديــة  الســكك 

ومولدوفا مع بقية أوروبا.
وقالت أدينا فاليان املفوضة األوروبية 
يتم  التي  الدراسة،  ٕان  النقل  لشؤون 
االستثمار  بنك  مع  بالتعاون  ٕاجراؤها 

األوروبــي، تعد جزءا مــن دعم االحتاد 
اإلعمار  وٕاعادة  »التجــارة  لـ  األوروبي 

بعد احلرب«.
يشار ٕالى أن شحن البضائع من وٕالى 
شرقي أوروبا أمر صعب، حيث يختلف 
عرض مسار السكك احلديدية هناك 

عن سائر االحتاد األوروبي.
أن متديد خطوط  املفوضيــة  وذكرت 
السكك احلديدية لالحتاد األوروبي من 
بولندا ورومانيا ٕالى أوكرانيا ومولدوفا 
قــد يحل املســألة، وهــذا التحليل 
املعلــن هو أول خطوة نحو حتســني 

الروابط.
وكان تعزيز الربط احلديدي مع أوكرانيا 
ومولدوفــا مشــروعا طويــل األجل 
ضمن جهــود االحتاد األوروبي لتصدير 
احلبوب التي كانت محاصرة بســبب 
حظر روســي على املوانئ األوكرانية 

في البحر األسود.
وقال أوليكســاندر كاميشني، رئيس 
األوكرانية  احلديدية  السكك  شركة 
تصريحات  فــي  للدولة،  اململوكــة 
صحافيــة، ٕان البــالد حتتــاج ٕالــى 
التحتية  البنية  »تكامل حقيقي مع 

األوروبية«.
ومن املقرر االنتهاء من الدراســة في 

مايو 2023.
ٕالــى ذلك، تراجعت ثقة املســتهلك 
في الدمنارك ٕالى أدنى معدالتها على 
االطالق الشهر اجلاري وسط مخاوف 

من تأثير ارتفاع التضخم على انفاق 
األسر، والقلق بسبب ارتفاع معدالت 

البطالة.
الدمنارك  فــي  اإلحصاء  وذكر مكتب 
أن مؤشــر ثقة املستهلك تراجع في 
أكتوبر ٕالى سالب 37، في أدنى معدل 
له على االطالق منذ بدء عمل املؤشر 
عــام 1974، مقابل ســالب 32.1 في 

سبتمبر املاضي.
وكان التضخــم في الدمنــارك ارتفع 
الشــهر املاضي ٕالى أكثر من عشــر 
باملئة، وذلك للمرة األولى خالل أربعة 
عقود، كما خســر املؤشر القياسي 
للبورصــة 20 في املائــة من قيمته 

خالل العام اجلاري.
وكشــفت بيانــات أيضــا أن معدل 
البطالة فــي الدمنارك يبلغ حاليا 2.7 
في املائــة، ويقارب أدنى مســتويات 
البطالة على االطالق في البالد، والتي 
كان قد مت تســجيلها في وقت سابق 

هذا العام.
ونقلــت وكالة بلومبــرج لألنباء عن 
ينس أسموسن، كبير خبراء االقتصاد 
لدى مصرف »هاندلزبنكن« السويدي، 
قولــه ٕان »هذه البيانات تشــير ٕالى 
رمبــا يكون  احتمــال حدوث حتــول، 
حادا، في ســوق العمل الــذي مازال 
يبدو قويا في الدمنــارك«، مضيفا أن 
»املســتهلكني دائما ما يستشعرون 

نبض سوق العمل بشكل جيد«.

منطقة اليورو مهددة بالسقوط في براثن الركود
الخبراء يتوقعون رفعا أكبر ألسعار الفائدة تقـرير

الصباح الجديد-وكاالت
اعلن أوالف شــولتس املستشار 
اعتزامه بحــث تبكير  األملانــي 
موعــد بــدء وضع حــد أقصى 
ألســعار الغاز حيث يبدأ مطلع 

يناير املقبل.
وفي أعقاب لقائه عماال حرفيني 
في ميونخ، صرح شولتس اليوم 
بأنه يستبعد اتخاذ قرار في هذا 

الشأن دون مشاورات مسبقة مع 
شركات اإلمداد بالطاقة، »فهذا 
األمــر لــن ينجح ٕاال مــن خالل 
تكاتف كبير في أملانيا«، موضحا 
أن حكومته تعمــل حاليا على 
تنظيم هذا التكاتف ملناقشــة 
بالكيفية  املتعلقــة  األســئلة 

التي ستسير بها األمور.
وبحسب »األملانية«، كان فرانتس 

زافر بيتراندرل رئيس احتاد العمال 
بافاريــا، طالب في  احلرفيني في 
وقت ســابق بتكبير موعد وضع 
ســقف ألســعار الغــاز، قائال: 
»نحتــاج بالضبــط مثل قطاع 
الصناعــة ٕالــى هذا الســقف 

لألسعار بحلول أول يناير«.
ورد شــولتس قائال: »نحن نراجع 
كل هذا خمس مــرات كل يوم، 

ما لن نفعله، هو أن نقرر أن يتم 
هذا فــي أول يناير، وبعدئذ تقول 
عليها  يجــب  التي  الشــركات 
التنفيذ، وهي شــركات اإلمداد: 

ٕان هذا األمر لن يفلح«.
رؤســاء حكومات  مؤمتــر  وكان 
الواليــات األملانيــة طالب أيضا 
بتبكير موعد وضع حد ألســعار 

الغاز.

يذكر أن احلكومة كانت شكلت 
اللجنة  وأوصت هذه  جلنة خبراء 
تكاليف وضع حد ألسعار  بدفع 
الغــاز للشــركات الصناعيــة 
بدءا من ينايــر املقبل وبحصول 
الصغيرة  والشــركات  املنــازل 
على عالوة مرة واحدة فقط في 
بالعمل  والبدء  ديســمبراملقبل، 
بسقف السعر املعتاد للغاز بدءا 

من مارس املقبل.
أبدى شــولتس  ذلك،  وبخــالف 
االحتاد  موافقــة  حيــال  تفاؤله 
األوروبــي ســريعا علــى وضع 
سقف ألسعار الغاز، وقال: »نحن 
سنتلقى  بأننا  للغاية  متفائلون 
في األيام املقبلة بشــكل نهائي 
البدء فــي خدماتنا اخلاصة  أمر 

بالدعم«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنك  مزاد  مبيعات  بلغت 
العراقــي مــن العملــة الصعبة 
»الــدوالر« خالل األســبوع املاضي 

أكثر من مليار و200 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك 
املركزي باع خالل االســبوع املاضي 
لأليــام اخلمســة التي فتــح بها 
املزاد وابتــداء من يوم االحد ولغاية 

اخلميس مقدار 1 مليار و214 مليوناً 
و 188 الفاً و628 دوالراً مبعدل يومي 
بلــغ 242 مليونــاً و837 الفاً و725 
دوالراً مرتفعاً بشكل طفيف مبقدار 

%3.03 عن االسبوع الذي سبقه.
وكان أعلى مبيعــات للدوالر خالل 
االثنني حيث  ليوم  املاضي  األسبوع 
بلغت املبيعات فيــه 262 مليوناً و 
428 ألفــاً و587 دوالراً، فيما كانت 

التي  اخلميس  ليــوم  املبيعات  أقل 
بلغــت فيه املبيعــات 227 مليوناً 

و608 آالف و500 دوالر. 
املبيعات على  وذهبت معظم هذه 
لتمويل  للخــارج  شــكل حواالت 
التجارة اخلارجية، فيما بلغ ســعر 
بيع الدوالر احملول حلسابات املصارف 
في اخلارج، اضافة الى البيع النقدي  

1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مســؤول نفطــي امــس 
الســبت، خطط لزيادة اإلنتاج في 
حقل بــدرة مع شــركة »غازبروم 

نفط« الروسية. 
وقال علــي الوردي، املســؤول في 
العراقيــة، لوكالة  النفــط  وزارة 
لألنباء،  الروســية  »ســبوتنيك« 
أنه مــن املقرر زيــادة حجم ٕانتاج 
النفط في حقــل بدرة في العراق 
نفـط«  »غازبـــروم  مع شركـــة 

الروسية.

ســؤال  على  ردا  املســؤول،  وقال 
بشــأن التعاون مع شركة روسية 
في حقل بــدرة: »هذا عقد قدمي... 
غازبــروم نفــط تواصــل العمل 
مبوجب هــذا العقد. هناك خطط 
لزيادة ٕانتاج النفط في هذا احلقل«.

وفي وقت ســابق، قال وزير النفط 
العراقي ٕاحســان عبــد اجلبار، ٕان 
بغداد تريد توقيع عقد مع شركة 
»غازبروم نفط« الروسية لتحسني 

ظروف تطوير حقل بدرة.
وتعمل شــركة »غازبــروم نفط« 

في العراق في مشــروع بدرة، وفي 
اقليم كوردستان ضمن مشروعي 

كرميان )حقل سركال( وشكل.
وفي وقت ســابق، أبدت دول جتمع 
لقرار  العراق، دعمها  بينها  أوبك+، 
خفض اإلنتاج الــذي مت ٕاقراره هذا 

الشهر.
يأتي ذلك ذلك بعدما قالت الواليات 
املتحدة ٕان السعودية دفعت بعض 
البلدان في اجملموعة ٕالى اتخاذ هذا 
القرار، فــي تصعيد حلرب كالمية 

مع الرياض، وفقا لرويترز.

أكثر من مليار و200 مليون دوالر
مبيعات مزاد المركزي في اسبوع

النفط تعتزم زيادة انتاج حقل بدرة 

شولتس يعتزم بحث تبكير موعد بدء وضع حد أقصى ألسعار الغاز
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))اعالن((
قــدم املواطــن )جاســم محمــد خلف( 
دعــوه واملتضمنة تســجيل لقبه وجعله 
)اخلطيــب( بدال من )فــراغ( فمن لديه حق 
االعتراض مراجعة مقر هذه املديرية خالل 
خمسة عشر يوم  وبعكسه سيتم النظر 
في طلبه وفق احــكام املادة 24 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم
مدير اجلنسية العام

فقدان هوية 
فقــدت مني الهوية 
الصادرة من الشركة 
املواد  لتجارة  العامة 
الغذائيــة/ فرع بابل 
باسم/ قاسم عبيس 
يعثر  فمن  جاســم 
عليهــا تســليمها 

ملصدرها..

فقدان اجازة فرن 
صمون 

فرن  اجــازة  مني  فقدت 
صمــون املرقمة )٤٦٧٥(
) فرن صمون نور الهدى( 
الصــادرة من الشــركة 
احلبوب  لتصنيع  العامة 
حيــدر  امنــار  باســم/ 
عليها  يعثر  فمن  حسن 

تسليمها ملصدرها.. 

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 80
التاريخ: 2022/10/10

إعالن
تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية 
الكوت عن تأجير األمالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة 
العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار 
امــوال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية 
الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100 
% من القيمة املقدرة بصك مصدق وستجرى املزايدة 
في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 
ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور النشــر واملنــاداة وكافة املصاريف 

االخرى بنسبة 2 % من مبلغ االحالة القطعية .
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 137
التاريخ: 2022/10/18

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت 
عن تأجير األمــالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية 
وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
باملزايــدة مراجعــة مديرية بلدية الكــوت خالل مدة 15 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغــة 100 % من القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة 
وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام 
الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل 
من ترســو عليــه املزايدة اجور النشــر واملنــاداة وكافة 
املصاريف االخرى بنسبة 2 % من مبلغ االحالة القطعية 
ويلزم املســتأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد اخلطي 

بأبرام العقد خالل )30( يوم... 
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

 شركة غاز الشمال
إعالن املناقـصة املرقمة )30 - 2022 ( اإلعالن الثاني

اعمال )انشاء ورشة الفحوصات االتالفية لقسم الفحص الهندسي داخل الشركة(
طلبية الشراء املرقمة 2022/647

ضمن تخصيصات املوازنة الرأسمالية لسنة /2022
تبويب املشروع ح/ 112

تعلن شــركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واملعلنة للمرة الثانية اخلاصة بأعمال )انشاء ورشة 
الفحوصات االتالفية لقسم الفحص الهندسي داخل الشــركة( وحسب اخملططات وجداول الكميات والشروط 
واملواصفات املذكورة في اصل الطلب، فعلى الشــركات التي تتوفر فيها شروط املشاركة مراجعة أمانة الصندوق 
 )CD( في الشــركة الكائن على طريق كركوك- بيجي للحصول على الشــروط واملواصفات مطبوعة على قرص
لقاء مبلغ قدره )150,000( فقط مائة وخمســون الف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح 
العروض في نفس اليوم من تاريخ الغلق في الساعة )الواحدة ظهرا( وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويسقط حق 
املتخلف من احلضور في االعتراض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات واملوجود في اســتعالمات 
الشــركة، علما ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الســاعة )الواحدة ظهرا( من الدوام الرسمي ليوم )االربعاء( املوافق 
2022/11/2 وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه املناقصة دفع اجور اإلعالن 
علما بأن الكلفة التخمينية تقدر مببلغ )163،905،000( فقط مائة وثالثة وستون مليون وتسعمائة وخمسة االف 
دينار عراقي وسيتم  عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم 

)االربعاء( املوافق 2022/10/26 وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا.
املدير العام
رئيس مجلس االدارة

مالحظة/
.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

على مواقع التواصل االجتماعي
2 - ميكنكم أثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعيا.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنايات واسط / الهيأة الثانية 

العدد : 428 / ج / 2022 
التاريخ : 10/13/ 2022

رئاسة محكمة استئناف واسط
م/ اعالن

حتية طيبة: 
الى املتهم الهارب / محمد ياسني ايدام جلوب/

اسم والدته/كرمية احمد/تولد/1988
الى املتهم الهارب / ميثم ياسني ايدام جلوب/

اسم والدته/كرمية احمد/تولد/1980
بالنظر جملهولية محل اقامتكم في الوقت احلاضر 
ولكونكم متهمني في القضية اعاله وفق احكام 
املــادة 1/406/أ من قانــون العقوبــات فقد تقرر 
باحلضور  محليتني  بصحيفتني  باإلعالن  تبليغكم 
امام هذه احملكمة فــي 25 / 12/ 2022 م وفي حال 
عدم حضوركم ســوف جتري احملاكمــة بحقكم 

غيابيا وحسب األصول ..مع التقدير
القاضي 
صالح حسن خضير اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط/ه 

فقدان هوية 
الهوية  منــي  فقدت 
الشركة  من  الصادرة 
العامــة لتجارة املواد 
بابل  فــرع  الغذائية/ 
عبد  جــواد  باســم/ 
فمن  الكاظم جاسم 
يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها…

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنايات واسط / الهيأة الثانية 

العدد : 429 / ج / 2022 
التاريخ : 10/13/ 2022

رئاسة محكمة استئناف واسط
م/ اعالن

حتية طيبة: 
الى املتهم الهارب / ياسر علي منجل 

شلشال / كرمية احمد/تولد/1986
بالنظر جملهوليــة محل اقامتــك في الوقت 
احلاضر ولكونك متهم في القضية اعاله وفق 
احكام املادة )1/295و298( من قانون العقوبات 
رقم 111 لســنة 1969 املعــدل وبداللة مواد 
االشــتراك 47و48و49 منه فقد تقرر تبليغك 
باإلعالن بصحيفتــني محليتني باحلضور امام 
هــذه احملكمة فــي 25 / 12/ 2022 م وفي حال 
عدم حضورك ســوف جتــري احملاكمة بحقك 

غيابيا وحسب األصول ..مع التقدير
القاضي 
صالح حسن خضير اخلالدي

رئيس محكمة جنايات واسط/ه 

فقدان هوية وكالة 
مواد غذائية 

الهوية  منــي  فقــدت 
غذائية  مــواد  وكالــة 
الشــركة  من  الصادرة 
العامــة لتجــارة املواد 
الغذائية باسم/ ) اموري 
كاظــم شــنني فمــن 
يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها..

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح النعمانية

العدد: 713/ج/2022
التاريخ: 2022/10/18

الى/ املتهم الهارب/ )فارس رحيم محيسن 
عويد البركاوي(

م/ تبليغ
قررت هــذه احملكمة حتديد يــوم 2022/11/20 
موعدا للمحاكمة في الدعوى اجلزائية املرقمة 
713/ج/2022 وفق املادة 238 من قانون العقوبات 
العراقي ولكونك هارب قررت احملكمة تبليغك 
مــن خالل النشــر في صحيفتــني محليتني 
يوميتني في موعد احملاكمة اعاله وخالل ثالثون 
يوما استنادا لنص املادة 143/ج االصولية وفي 
حال عدم حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك 

غيابا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

فقدان هوية 
الهوية  مني  فقدت 
الصادرة من الشركة 
العامة لتجارة املواد 
باســم/  الغذائية 
جبار  جمعة  سهام 
عليها  يعثــر  فمن 
تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح النعمانية

العدد: 715/ج/2022
التاريخ: 2022/10/18

الى/ املتهم الهارب/ )اركان محسني عويد 
جاسم البركاوي(

م/ تبليغ
قررت هــذه احملكمة حتديد يــوم 2022/11/20 
موعدا للمحاكمة في الدعوى اجلزائية املرقمة 
715/ج/2022 وفق املادة 238 من قانون العقوبات 
العراقي ولكونك هارب قررت احملكمة تبليغك 
مــن خالل النشــر في صحيفتــني محليتني 
يوميتني في موعد احملاكمة اعاله وخالل ثالثون 
يوما استنادا لنص املادة 143/ج االصولية وفي 
حال عدم حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك 

غيابا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

فقدان اجازة فرن 
صمون 

فقدت مني اجازة فرن 
صمون املرقمة )٤٦٧٥(
)فرن صمون نور الهدى( 
الشركة  من  الصادرة 
لتصنيــع  العامــة 
امنار  باســم/  احلبوب 
حيــدر حســن فمن 
يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت
سنة واحدة2174سكلة رقم )1( الحي الصناعي1
سنة واحدة2175سكلة رقم )2( الحي الصناعي2
سنة واحدة2176سكلة رقم )3( الحي الصناعي3
سنة واحدة2177سكلة رقم )4( الحي الصناعي4
سنة واحدة2178سكلة رقم )5( الحي الصناعي  5
سنة واحدة2179سكلة رقم )6( الحي الصناعي6
سنة واحدة2144شقة رقم )7( عمارة 10/ الكفاءات7
سنة واحدة2158شقة رقم )2( عمارة 6/ الكفاءات8
سنة واحدة2155شقة رقم )2( عمارة 37/ الكفاءات9
سنة واحدة2159شقة رقم )10( عمارة 13/ الكفاءات10
سنة واحدة2161شقة رقم )9( عمارة 31/ الكفاءات11
سنة واحدة2167شقة رقم )3( عمارة 44/ الكفاءات12
سنة واحدة2160شقة رقم )5( عمارة 57/ الكفاءات13
سنة واحدة2090شقة رقم )4( عمارة 9/ الكفاءات14

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت
سنة واحدة959محل سوق واسط الشعبي1
سنة واحدة977محل سوق واسط الشعبي2
سنة واحدة989محل سوق واسط الشعبي3
سنة واحدة1013محل سوق الصاغة4
سنة واحدة1564محل سوق رؤوف 5
محل سوق الزهراء 6

الشعبي
سنة واحدة1930

محل سوق الزهراء 7
الشعبي

سنة واحدة1935

محل رقم )2( السراي 8
الشرقي

سنة واحدة2022

فرن صمون حجري سوق 9
القصابين القديم

سنة واحدة2056

مشتل على جزء من 10
القطعة 1110/16 

السراي

سنة واحدة2843
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دراسة

متابعة

ترجمة: أحمد عبدالكريم حميد
مقاطعة موسكو

ُولَِد أوليغ روي في مدينة ماغنيتوغورســك 
الروسيَّة في 12 تشرين األوَّل/ اكتوبر 1965، 
وهو معروف للقراء باالسم املستعار »روي«، 
بينمــا اســمه احلقيقي أوليــغ يوريفيتش 
ريزيبكــن. إذ اختــار احلــرف األوَّل ِمن لقب 
العائلــة »ر« واحلــرف األوَّل ِمن اســمه »و« 
ليكــون »روي« ومعنــى هــذه الكلمة في 
اللغة الروســيَّة الســيل الهائــل. التحق 
أوليغ في معهد ماغنيتوغورســك التربوي 
وتخرج في كليــة علم النفس وعمل مديراً 
ملدرســة داخلية لبعض الوقت. غادر أوليغ 
يوريفيتش إلى سويسرا التي قضى فيها 11 
عاماً وُهناك حقق ُحلمه وأصبح كاتباً وكان 
أوَّل عمل له رواية »املرآة«، التي نُشــرت عام 
2008 فــي بداية األمر صدرْت خارج روســيا 
وفيما بعد اعيد نشــرها في روســيا. بعد 
النجاح األوَّل لم يجبر أوليغ روي نفســه أن 
ينتظــر لوقت طويل وصــدرت روايات أُخرى. 
إلــى لغات عديدة  وترجمت األعمال األوَّلى 
الــروس واألجانب.  القــراء  ونالــْت إعجاب 
ولم يكتب روي للكبار فحســب، وامنا كتب 

لألطفال أيضاً ومنها »مغامرات ليشيك 
فــي جزيرة األحالم«. وِمــن الروايات التي 
جلبْت الُشهرة للكاتب »ابتسامة القط 
األســود« التي صورت كمسلســل عام 
2011.  وصورت روايتــه »بيت بال مخرج« 

كفيلم عــام 2009 في روســيا وبعدها 
بعد  األميركية.  املتحــدة  الواليــات  في 
الســنوات التي قضاها روي قرر أن يعود 
إلى روسيا. ونشرت في عام 2009 روايات 
و«سعادة  للوحات«،  برشــلونة  »معرض 

مســروقة« وبعــد عــام صــدرْت رواية 
»معرض ماكسيم للوحات«، و«اثر امللك«. 
ونالْت في األعوام األخيرة رواية »السيدة 
القطة« و«لعبــة بال قواعد« )صدرت عن 
دار آفــاق في مصر ونقلهــا إلى العربية 
أحمد عبدالكرمي حميد( و«شخص خلف 
اخلزانة« و«بعيداً عن اجلنة« شهرة خاصة. 
وكــرَّس أوليــغ روي رواياتــه األخيرة عن 
  2017 السعادة األُســرية. وصدر له عام 
كتاب »رجل وامــرأة« حاول روي أن يدخل 
شــكل احلياة األُسرية السعيدة. ويعمل 
روي سيناريست ومنتجاً. دخل في 2013-

2014 في ِعداد أفضل عشــرة كتاب في 
روسيا وكان أوَّل عمل مخصص لألطفال 
»مغامرات ليوشيك« قد كتبه عام 2003 
باسمه احلقيقي أوليغ ريزيبكن وحاز عام 
2014 على اجلائزة األدبية »ميدالية ايفان 
بونن احلاصل على نوبيل«. في عام 2003 
شــغل منصب نائب رئيس احتاد املعاقن 
لبعض الوقت ويســهم باســتمرار في 
األعمال اخليريــة ويحضر إلى التجمعات 
الداعمة لألطفال اليتامى وغيرهم. تزوَّج 
أوليغ روي مرتن. ولــد له ِمن زواجه األوَّل 
صبي اســمه يفغيني. توفــي ابنه في 
عام 2008 بحادثة مفجعــة. واثرْت هذه 
احلادثة في مصير وحياة روي وانفصل عن 
زوجته. حدثْت الفاجعة عشية عيد رأس 

البيت  الصبي في  الســنة اجلديدة كان 
يزين شجرة االعياد ولسبب غير معروف 
ســقط ِمن النافذة ولقــي حتفه. وجد 
الثاني. ولدت  زواجه  املواساة في  الكاتب 
زوجته طفلن ولداً وبنتاً. صدر له في عام 
الشخصية«.  الســعادة  2018 »شيفرة 
يُعدَّ أوليغ روي ِمن أكثر الكتاب املطلوبن 
في مجال أدب اخليال الروســي. وتشغل 
رواياته املراكز األوَّلى في تصنيف الكتب 
األكثر مبيعاً وقراءة، وِمن ابداعاته أيضاً: 
»ثق بي«، و«السر«، و«ثالثة ألوان للُحّب«، 
و«العالم على حافة الهاوية« )ســتصدر 
قريباً بترجمة أحمــد عبدالكرمي حميد(، 
النافذة  و«رجل في  و«سنكون كااللهة«، 
بترجمة  أحمد  املقابلة« )ستصدر قريباً 
والزوجة،  و«الــزوج،  عبدالكرمي حميــد(، 
والعشــيقة«، و«املربع األبيــض«، و«رياح 
التغيــرات«، و«رســائل ِمــن املاضــي«، 
و«االبــن«، و«الكاتب وراقصــة الباليه«، 
املظلم«،  العالم  و«مفاتيح  وهي«،  و«هو 
و«النهاية  للســعادة«،  مميزات  و«ســبع 
الســعيدة«، و«محض صدفة« و«الدفتر 
األخضر« وغيرها الكثير في شــتى امناط 

األدب.

* موقع »اوزناي فسو« الروسي

متابعة ـ الصباح الجديد:

تنطلق فعاليات »مهرجان القاهرة الدولي 
للجاز«، مساء اخلميس املقبل 27 من شهر 
تشرين األول احلالي، وذلك في مركز التحرير 

الثقافي باجلامعة األميركية في التحرير. 
ويعود املهرجــان الدولي األعرق في العالم 
العربي بنسخته الرابعة عشرة هذا العام، 
مبشــاركة 16 دولــة، بداية مــن الواليات 
وسويســرا  وأملانيا  األميركيــة  املتحــدة 
وإيطاليــا، بجانب اجملر والدمنــارك ومالطا 
والنمســا والبرتغال وليتوانيا، إضافة إلى 
املغرب والنرويج وهولندا والبرازيل وفرنسا. 
ويشــهد »مهرجان القاهرة الدولي للجاز« 
ما يزيد عن 28 عرضاً موســيقياً على مدار 
تســعة أيام متتالية، وتتنوع فعالياته بن 
احلفالت الغنائية واملوسيقية وعروض أفالم 
وثائقيــة وندوات فنيــة بجانب ورش عمل 

»نوماد  السويسري  الفريق  دولية، منها 
سبيريتس«، والفريق الدمناركي »أندورا«، 

وبرنامج اجلاز لألطفال »جازينينو«. 
اجلاز  املهرجان مطربة  فعاليات  وتفتتح 

املغربية سارة مول البالد، بحفل غنائي 
البيانو  مميز مبشاركة عمرو صالح عازف 
ورئيس املهرجان، حيث تغني توليفة من 
أعمالها باللهجــة املغربية وبتوزيعات 
األول  العــرض  خاللها  وتقــّدم  اجلــاز، 
التي  أحبك«  »نفســي  أغانيها  ألحدث 
شــاركت فيها مع فرقــة كايروكي في 
ألبومها اجلديــد. كما يضم اليوم األول 
السويســري  الفريق  عرض  للمهرجان 
»نوماد ســبيريتس« الذي كّونه الفنان 
السويسري تونسي األصل أمن مريحي.

فــي حن تُختتــم فعاليات النســخة 
اجلديدة مساء اجلمعة 4 تشرين الثاني/

نوفمبر بحفل فرقــة »ديف ميدير« من 
الواليات املتحدة، واألملانية ماري تشــن، 
وعروض مصرية وبرازيلية، وتُقام فعاليات 
التحرير  مركز  في  الرئيســية  العروض 
الثقافي باجلامعة األميركية. كما تُقام 
حفالت إضافية مجانيــة للفرق الزائرة 

بالتعــاون مع مركز  في اإلســكندرية 
اجليزويت الثقافي ومكتبة اإلسكندرية، 
إضافة الى عروض السهـــرات الفنيـة 

فـي كايرو جاز كلوب. 
وتضــم املشــاركات املصريــة فريــق 
كاميليون ورباعي أندرو ميالد ومجموعة 
شــادي القصير وأحمــد رفاعي وعازف 
فهيم،  رشــاد  القدير  املصــري  البيانو 
وفرقة إفتكاســات، التــي تختفل هذا 
العام مبــرور 20 عاماً على تأسيســها، 
بينما تشــهد املشــاركات الدولية ليو 
جاندملان من البرازيــل وإينزو فافاتا من 
ديف  األميركي  البيانــو  وعازف  إيطاليا 
ميدير وستيفن ســاندبيرغ وزاك بروك 
عضو فريق »ســناركي بــاب«، ومغني 
الهيــب هوب آندي نينفــال من هولندا 

وفريق »كوو« األملاني.

إبراهيم مالك* 
 

ال شيء بوسعه أن يُقودني إلى اجلنون، 
سأكتب الّشعر

وأمسح ما بقي عالًقا بي 
من قصائد سابقات 

كّل قصيدٍة حتمل نبوءًة داخلها، 
أكتب كما لو أّنني أتعّبد 

أو أقاوم 
أو أُصّلي 

أكتب كأّنني أتقّرب إلى اهلل 
بالّشعر أتعّرف على نفسي.

 على هذا الّنحو منضي
رجااًل َحزانى 
نساًء حزانى 

يكتبون الّشعر
ويُلّمعون أحزانهم 

 أنتقم من األّيام اجلميلة، 
ال أعيشها إال بنصف قلب

ونصِف حزن
ولكي ال يُعّكر الفرح مزاجي،

أحذف من حياتي كل الّضحكات امُلتملة!
ال شيء ميكن أن يقودني إلى اجلنون 

ِسوى قصيدة لـ رامبو 
أقرأها على مسامع نساء غانيات، 

وأسكر، 
أسكر من رّدات فعلهن 

من جمالهن، 
ومن انتشائهن.

وأكتب..
 أكتب الّشعر.

* شاعر موريتاني

أكتُب الّشعر

»أوليغ روي«ضمن أفضل عشرة كّتاب في روسيا

الخميس المقبل.. إنطالق مهرجان القاهرة الدولي للجاز 
بمشاركة 16 دولة و28 حفلة..

قراءة

ببنــاء دار العبــادة هذا، وبــن تلك اللغة 
املشــرقة املوحية املتكاملة، نحواً وصرفاً 
وبناًء وإعراباً، التي جاء بها شعر العرب في 
العصر اجلاهلي، أو تلك التي نزل بها القرآن 
الكرمي، كيف السبيل إلى وصل هذا بذاك؟
هــل هناك نقــوش ظلت مطمــورة حتت 
التراب تنتظر من يشــمر عن ساعد اجلد، 
ليزيــل عنها التراب ويفــك رموزها؟ وملاذا 
أقول يفك رموزها، وال أقول يضعها ضمن 
ســياقها من التطور اللغوي الذي مرت به 

العربية؟
نقــش النمارة يعود عهده إلى ســنة328 
بعــد امليــالد – كما قــال املنقبــون من 
املستشــرقن- والشــعر اجلاهلــي الذي 
بن أيدينــا يرقى عهده إلــى مئة أو مئة 
وخمســن أو مئتي ســنة قبل الرسالة 
املمدية )نحــو 611 م( إن الذي يفصل بن 
هذه اللغة املشــرقة، وتلك النقوش التي 
فيها ملــات عربية، مدة قصيــرة جداً، ال 
تزيد علــى القرن من الزمــان، هل إن هذه 
اللغة  املدة القصيرة، كانت كافية لبلورة 

العربية، وجعلها تصير إلى ما صارت إليه، 
وما وصلنــا من نصوصهــا القدمية؟ هل 

يصح هذا؟ وهل يقبله العقل؟
كثيراً ما تســاءلت كيف تســنى للعربي 
البســيط ابــن الصحــراء، أن يُوجد هذه 
اللغــة املشــرقة؟ كيف توصــل إلى رفع 
املبتدأ واخلبر والفاعل واســم كان وخبر إن 
إلى  ونصب املفاعيل واحلال، وكيف توصل 
الترخيم والندبة؟ هل حدث هذا مصادفة؟ 
أم بفعل عقل راجح مبتكر حصيف، ومن 
هو صاحب هذا العقل املبتكر، بل من هم 
أصحابه؟ ملاذا غفل عنه التاريخ أو أغفله، 
أو غفل التاريخ عنهم أو أغفلهم، والعرب 
أصحاب حافظة قوية، ســواء في النثر أو 

في الشعر؟
لو ســلمنا جدالً بحصــول الذي حصل – 
في مجال نحو اللغة وقواعدها- شــمس 
مشــرقة تشــرق هكذا، وينتهــي األمر، 
هــل لنا أن نطبق ذلك على نشــوء اللغة 
ومنائها؟ أمام هذا التساؤالت، التي لم أجد 
لها جواباً حتى اآلن، لم يبق أمامنا ســوى 
افتراض واحد هو: الشــك في صحة هذه 
النقوش، الشــك في صحــة العهد الذي 
ترجع إليه، إننا لو ملنا إلى رأي املستشرق 
إســرائيل ولفنســون في كتابــه »تاريخ 
اللغــات الســامية«: »لذلــك يحتمل أن 
تكون هناك بعض نقــوش، على األحجار 
والصخور، أو كتابات على الرق لم تكشف 
بعد…«، فإن املدة التي تفصل ـ كما قلت- 
بن هذه النقــوش واللغــة الرائعة التي 

وصلت إلينا، ال تسمح مبثل هذا التطور.
أكاد أميل إلى أن نقوشاً عربية خالصة لم 
تكتشف بعد، فالنقوش التي ُعثر عليها، 
هي في مواقــع بعيدة عن اجلزيرة العربية، 
وقــد يأتي الوقــت الذي تكتشــف فيه، 
وعند ذاك سيتمكن الباحثون من متابعة 

التطور اللغوي لها.
وقد أعادت إلى ذهني هذه التساؤالت ثانية، 
املهم،  اللغوي  للبحــث  متفحصة  قراءة 
الذي جال فيه هاشــم الطعــان ) -1931 
1981( وصال، وأعني كتابه »األدب اجلاهلي 
بن لهجات القبائل واللغة املوحدة« الذي 
نشــرت وزارة الثقافة والفنــون العراقية 
طبعته األولى، ســنة 1978، الذي يرى أن: 
»أيا ما كانت أهمية هذه النقوش لدراسة 
تطــور اخلط العربــي، فــإن أهميتها في 
دراسة اللغة العربية القدمية ضئيلة، ألنها 
متأخرة تأريخياً بالنسبة للتأريخ املفترض 
لهــذه اللغة، وألن مناطــق العثور عليها 
بعيدة عن الوطن املفتــرض لهذه اللغة، 
وألنها ال حتمل من خصائص هذه اللغة إال 
القليل، وبأسلوب لي عنق احلقائق أحياناً«.
يفترض هاشــم الطعان، وال يقرر ألننا ما 

زلنا نخمن ونفترض لقلة احلقائق العلمية 
التي بن أيدينا، كي نقرر، يفترض أن اللغة 
العربية القدميــة، وهي غير اللغة العربية 
الفصحى أو الفصيحة التي وصلت إلينا، 
العربية القدمية واللغة األكدية شقيقتان، 
وانفصلتا بالهجرة، ويفترض أن الشــطر 
املهاجــر هو الذي سيســرع إليه التغيير، 
ألنه اســتوطن بيئة جديدة، واســتوحى 
مفردات جديدة من لغــات أَُخر، وإذ يرى أن 
األكدية كانت أكثر تطورا من شــقيقتها 
العربيــة القدمية، لكنه ال يعــزو التطور 
لألكدية فقط، بل هو يرى إن العربية التي 
كمنت فــي موطنها القــدمي الواقع على 

حافة الصحراء، تطورت أيضا.

لكن كما تســاءلت أنا منــذ عقود، كيف 
تســنى للعربي البسيط ابن الصحراء، أن 
يوجد هذه اللغة املشــرقة املكتملة؟ فإن 
الباحث هاشــم الطعان، يطلق تساؤله:« 
ولكن هذه اللغة البدوية الكامنة في قلب 
اجلزيرة العربية، خرجت بعد آالف السنن، 
وبشــكل فجائي غنية مبفردات حضارية، 
ونهضــت بــأدب مــن أروع اآلداب، فكيف 
كان هذا؟«. وإذ يســعى الطعان إلى إيجاد 
فإنه  املعضلــة،  الظاهرة  لهذه  تفســير 
يلجأ، أو يلتجئ إلى بعض الدارســن، عله 
يجد شيئاً، لكن ها هو الباحث الفرنسي ) 
إيرنست رينان1823-1892( يعلن عجزه عن 
تفسير هذه الظاهرة، قائال إنها غير قابلة 

دورم-  الباحث  للتفسير، كما يســتنطق 
الذي لم أعثر على ترجمة حلياته، حتى بعد 
للراحل  إلى معجم املستشرقن  أن عدت 
عبد الرحمــن بــدوي ت -2002 فما وجد 
لدى دورم جوابا محــددا عن هذا املوضوع: 
»إذ عــزا ذلك إلــى الصــالت بينها وبن 
األكدين مفترضا أن يكون ناس من الكتبة 
البابلين، قد عادوا إلى اجلزيرة، وســاهموا 
بحفظ كثير من اخلصائــص اللغوية، ثم 
يتســاءل دورم، ولكن بــأي طريق مكتوب 
أو شــفوي وصل هذا التقليد إلى الصناع 
األوائل للعربية الفصحى؟ هذا هو السؤال 
الذي ال منلك اآلن العناصر الكافية لإلجابة 

عليه إجابة موضوعية«.
لقــد راجعت )بــاب في هــذه اللغة: أفي 
وقت واحــد وضعت أم تالحــق تابع منها 
بفارط؟( عســى أن أجد لــدى أبي الفتح 
عثمان بن جني ما يشــفي غلة الصادي، 
فما وجدت، إذ يرى أبو الفتح بن جني: »إنه 
ال بد أن يكون وقع فــي أول األمر بعضها، 
ثــم احتيج في ما بعد إلــى الزيادة عليه، 
حلضــور الداعــي إليه، فزيد فيها شــيئا 
فشــيئا، إال إنه على قياس ما كان ســبق 
منها حروفه، وتأليفــه، وإعرابه املبن عن 
معانيه، ال يخالف الثاني األول، وال الثالث 
الثاني، كذلك متصال متتابعا، وليس أحد 
من العــرب الفصحاء إال يقول: إنه يحكي 
كالم أبيه وســلفه، يتوارثونه آخر عن أول، 
وتابع عن متبع« كتاب )اخلصائص( صنعة 
ابي الفتــح عثمان بن جني )392ه ( حتقيق 
محمد علي النجار. مشروع النشر العربي 
املشترك. الهيئة املصرية العامة للكتاب- 
دار الشــؤون الثقافية العامة. بغداد. وفي 
خامتة بحثــه هذا، يعــود الراحل الباحث 
هاشم الطعان ليؤكد إنها رحلة مضنية 
في تاريخ اللغــة العربية منذ انفصامها 
عن شــقيقاتها الســاميات، وخالل فترة 
كمونها التي اســتغرقت آالف الســنن 
في قلب جزيــرة العرب، ثم ظهورها فجأة 
كما تسطع الشمس، حاملة أقدم وأغنى 
اخلصائص الســامية القدميــة، مضيفة 
إليهــا خير ما اكتســبت مــن اللهجات 
التي انشقت عنها، وتطورت تطورا بطيئا 
مســتقال وأفادت من اللغــات اجملاورة، ثم 
تكون اللغة الفصحــى التي وصلت إلينا 
النصوص األدبية اجلاهلية بها، واســتمرار 
تكــون اللهجات التي تركــت آثارها على 

األدب اجلاهلي.
وبهذا لم نحصل على جواب واف شــاف، 
رادم لهــذا الفــراغ الزمني بــن اللغتن: 
التي  املوحدة  والعربيــة  القدمية،  العربية 

نكتب بها حالياً ونقرأ.

شكيب كاظم
لقد شــغلت ومنــذ زمن بعيــد، مبحاولة 
فك أســرار، نشــوء اللغة العربية القدمية 
احلاضر  ألقهــا  إلــى  وتطورهــا، وصــوال 
وتوهجها، مــع أن ما عثر عليــه املنقبون 
مــن آثار تدل على بدايات ظهور هذه اللغة، 
والزمن الذي يفصل بينهما قصير جدا، إذا 
ما وضعنا في احلســبان الفجوة الواسعة 
بينهما، بســاطة وظالل لغة، تقابلها لغة 
مازلنا  ناضجــة،  رائعة  األركان  مكتملــة 
نكتب بها ونقرأ، منذ خمســة عشر قرنا 
وإلى ما شاء اهلل، فقد حاول املعنيون باللغة 
العربية وفقهها، التعرف على بدايات هذه 
اللغة وطفولتهــا، لكنهم لم يهتدوا إلى 
نصوص موثقة تشــفي غليل الباحث عن 
احلقيقة، فليســت هناك نقــوش باللغة 
العربية، التي جاء بها الشــعر اجلاهلي، بل 
هناك نقوش ال يكاد يعتــد بها، هي عبارة 
عن مزيج من لغات ســامية أخرى، إن أقدم 
النقــوش التي عثــر عليهــا املنقبون من 
املستشرقن والتي متكنوا من فك رموزها، 
ترقى إلى املــدة الواقعة بن القرن اخلامس 
قبــل امليالد، والقــرن الرابع امليــالدي، وهي 
النقوش الثمودية واللحيانية، نســبة إلى 
قبيلتي ثمود وحليــان، والصفوية التي عثر 
عليها في تــالل أرض الصفاة، في منطقة 
جبل الدروز، وخطوط هذه النقوش تشــبه 
القدمية،  اجلنوبية  العربيــة  اللغة  خطوط 
التي تعرف باســم اللغة احلميرية، وتكتب 

من الشمال إلى اليمن.
كما عثر املنقبون على نقوش أربعة مكتوبة 
باخلط النبطــي املتأخر، وهذه النقوش هي: 
نقــش النمارة، إذ دّون عــام 328 بعد امليالد 
– يراجــع كتاب )فصول فــي فقه العربية( 
لرمضان عبــد التواب، ومحاضرات في فقه 
اللغة حلسام سعيد النعيمي – وباإلمكان 
التعرف على هذه النقوش، وقراءة بعض ما 
فيها، خاصة نقشــّي حّران وأم اجلمال، ألن 
صورها منشورة في العديد من كتب فقه 
اللغة العربية، ألن حروفها قريبة من احلرف 
العربي، ويعتقد بعض الباحثن، أنها همزة 
الوصل بــن اخلط النبطــي القدمي، واخلط 
العربي بعد ظهور اإلسالم. إن هذه الظاهرة 
اللغوية العجيبة، مما يحير العقول واأللباب، 
إذ إن هنــاك ثغــرة كبيــرة – لــم يتوصل 
الباحثون إلى فك أســرارها ودراستها حتى 
اآلن- بن هــذه النقوش البدائيــة، التي ال 
توضح صورة عن حياة أهلها أو ما يقرب من 
هذه احلياة، بل هي عبــارة عن نقوش على 
القبــور أو الكنائس، تكثر فيها األســماء، 
لعلها أســماء املوتى أو أسماء من أسهم 

العربية القديمة.. كيف السبيل الكتشاف تطورها اللغوي؟

كثيرًا ما تساءلت كيف 
تسنى للعربي البسيط ابن 

الصحراء، أن يُوجد هذه اللغة 
المشرقة؟ كيف توصل إلى 
رفع المبتدأ والخبر والفاعل 
واسم كان وخبر إن ونصب 

المفاعيل والحال، وكيف 
توصل إلى الترخيم والندبة؟ 

هل حدث هذا مصادفة؟ 
أم بفعل عقل راجح مبتكر 

حصيف، ومن هو صاحب 
هذا العقل المبتكر، بل من 

هم أصحابه؟

نسخة مبكرة من املصحف 

أوليغ روي غالف رواية »لعبة بال قواعد«

من اعمال الفنان سلمان البصري



زرافة تنهي حياة طفلة.. وأمها في حالة حرجة
أودت زرافــة بحيــاة رضيعة تبلغ 16 شــهرا بعدمــا هاجمتها 
ووالدتهــا، في محمية طبيعية جنوب إفريقية ألســباب ال تزال 

غامضة، على ما أفادت الشرطة.
ووقع الهجــوم، وهو نادر جداً من هذا احليــوان الثديي األكبر في 
العالم، على بعد حوالى 270 كيلومتراً إلى الشــمال من مدينة 

دوربان الساحلية شرق البالد.
وأوضحت الناطقة باسم الشرطة نوكوبيل غواال لوكالة فرانس 
برس أن أّماً في ســن 25 عاماً وابنتها البالغة 16 شــهراً تعرضتا 
لهجوم بعد ظهــر األربعاء في مزرعة كوليني مبنطقة هلوهلوي 

وتعرضتا “للدهس من جانب زرافة”.
ونُقلت الطفلــة الرضيعة إلى عيادة طبية مجاورة “حيث فارقت 
احلياة”. أما الوالدة فُنقلت بواســطة طوافة إلى قسم الطوارئ 

في املستشفى حيث ال تزال في حالة حرجة اخلميس.
وفتحت الشرطة حتقيقا في احلادثة غير االعتيادية، إذ إن الزرافات 

ال تتهجم في العادة على البشر.

طفلة مصرية تنجو من موت محقق ..دهسًا أسفل 
شاحنة

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقــع التواصل االجتماعي في 
مصر خالل الســاعات املاضية، حلظات حتبس األنفاس، حيث جنت 

طفلة مصرية من موت محقق دهساً أسفل شاحنة.
وظهرت الطفلة في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، وهي 
تلهو في أحد الشــوارع الضيقة، بالتزامن مع مرور شاحنة نقل، 
وعلى ما يبدو فإن الســائق لم يالحظ وجودها في الشــارع، فمر 

بالشاحنة فوقها.
وكشف الفيديو جناة الطفلة بأعجوبة، حيث ّمرت من بني إطارات 

الشاحنة، ثم فاجأت اجلميع بخروجها ساملة دون أن تصاب بأذى.
وتفاعل رواد مواقــع التواصل مع الفيديــو، واعتبروا أن ما حدث 
مبثابة معجزة، فيما عّبر آخرون عن اندهاشــهم من رد فعل األم 

التي بدت غير مبالية رغم أن املوت كاد يخطف ابنتها.

السفر إلى الفضاء عبر المنطاد
بات الســفر الســياحي إلى الفضاء أمــرا مألوفــا، مع إطالق 
الصواريخ التي حملت على متنها مركبات بداخلها ركاب عاديون 

ليس من بينهم رواد فضاء.
لكن األمر اجلديد هو أن الســفر إلى الفضاء ســيصبح باملنطاد، 
وهو ليــس بالطبع املنطــاد التقليدي الذي نعرفــه في رحالت 

االستكشاف، لكنه يشبهه من حيث الشكل.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن »السفر عبر املناطيد 
سيبدأ عام 2025، وسيصل سعر التذكرة الواحدة في الرحلة إلى 

200 ألف دوالر أميركي«.
وتخطط شــركة »Halo Space«، ومقرها العاصمة اإلسبانية 
مدريــد، لتقدمي خدمــة الرحالت هــذه، التي تتميــز بأن حجم 

انبعاثاتها صفري.
وبوســع املنطاد الفضائي أن يحمل 8 مســافرين باإلضافة إلى 
الطيار في كل رحلة، مع نوافذ بانورامية تســمح مبشاهد بزاوية 
365 درجة، بحيث ميكن للمســافرين رؤيــة األرض والفضاء في 
الوقت نفســه على ارتفاع 40 كيلومترا، بخالف مركبات الفضاء 
احلالية. وقالت الشــركة إنها »ستجري أول جتربة على منوذج أولي 

للمنطاد الفضائي في الهند في كانون األول املقبل«.
ومبجرد االنتهاء من التجارب، ســتبدأ الشركة رحالتها التجارية 
في عام 2025، وتخطط الشــركة الحقا إلنشاء قواعد إطالق في 

4 قارات.
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ملونشريط

 البصرة - سعدي السند:

الفراهيدي  افتتــاح شــارع  منذ 
للثقافة والكتاب في البصرة عام 
2015 و على غرار شارع املتنبي في 
العاصمــة الغالية العزيزة بغداد 
وفعالياته تــزداد وتتنوع وتتواصل 
وجتتمع  البصريني  حركــة  نحوه 
فيــه االجيال اخملتلفــة لتجد ما 

يالئم ذوقها واسلوبها.
مكتــب )الصبــاح اجلديــد( في 
اإللفة  هــذه  اســتذكر  البصرة 
البصريني  جتمــع  التي  اإلبداعية 
وهم يتواصلون اسبوعيا مع هذا 
وهو  البصرّي  الثقافــي  املتنفس 
بأبهــى ُحلته خصوصــا وان هذا 
عمليات  تتجدد  املميــز  املتنفس 
تأهيله دائما وآخرها جتهيز الشارع 
للمكتبات  االكشــاك  من  بعدد 
ودور النشر ضمن برنامج التأهيل 
والتطوير الذي تنفذه مؤسســة 
اجناز البصــرة بالتعاون مع احدى 
املنظمات الدولية ليظهر الشارع 
بحلــة جديدة مفرحــة اعطته 
متيزا مبهجا وكان في آخر جمعة 
تواجدنــا بها وبحســب ماذكره 
املتواجــدون في هذا الشــارع ... 
وبالكتاب  بالقــارئ  يليق  متّيز  هو 
وبالعالم  البصــرة  أهل  وبعموم 

باسمه هذا  الذي سمي  البصري 
احمد  بــن  اخلليل  وهو  الشــارع 
ما  البصرة  في  املولود  الفراهيدي 
بني عامــي )718م - 786م( والذي 
درس على يد الكثير من شــيوخ 
أهل العلــم وهــو اول من وضع 

علم العروض الــذي فتح اهلل به 
عليه بعد أن عاد إلى البصرة وإنَّ 
أول معجم عربي ألفه اخلليل بن 
أحمد هو معجــم العني، و عمد 
فيه إلــى ترتيب مادتــه اللغوية 
اللفظ،  احلروف في  ترتيب  حسب 

فابتدأ من األبعد في احللق وانتهى 
مبــا يخرج من الشــفتني، وأطلق 
على كل حرٍف من حروف الهجاء 
لفظــة الكتاب، وهنــاك الكثير 
الشــخصية  والكثيــر عن هذه 

البصرية.

وكمــا في كل أســبوع شــهد 
شارع الفراهيدي اجلمعة املاضية 
توافــدا عائليا كبيــرا اذ حضرت 
أســر بأكملهــا لتكون وســط 
الى  الثقافــي اضافة  الفرح  هذا 
مبدعينا الذيــن جعلوا هم وكل 

اهلنا في البصرة من هذا الشارع 
اعتزاز اجلميع  اشراقة مميزة تؤكد 
بالقراءة  وشــغفهم  بالكتــاب 
بالكتــاب و كما يقــول الكاتب 
موم  سومرست  العاملي  والروائي 
والذي يعّد من اشهر كّتاب بداية 
القرن العشرين إن اكتساب عادة 
بالكتب  أنفسنا  وإحاطة  القراءة 
اجليدة هو مبثابة بناء ملجأ نفسي 
يحمينا من أغلب مٓاسي احلياة.... 
ولــم تقتصــر فعاليات شــارع 
ومتعلقات  بالكتــاب  الفراهيدي 
الكتــاب بــل تتســع فــي كل 
افتتاح  الشــارع  ليشهد  اسبوع 
معارض تشــكيلية، وعرض حرف 
يدوية، واقامة عروض مســرحية 
وموســيقية، ونــدوات حواريــة، 
ومقتنيات  كتب  توقيع  وجلسات 

تاريخية وتراثية 
 وفي ضــوء الدعوة التي وجهتها 
اللجنة املنظمة لفعاليات شارع 
الفراهيــدي حلضــور فعاليــات 
اســبوع الطفل شــهد مسرح 
مراحل  ختــام  ضمن  الفراهيدي 
الثقافــي من  الشــارع  تطويــر 
قبــل مؤسســة إجنــاز البصرة 
اقامة كرنفال لألطفال بأشــراف 
الشاعرة والتشكيلية خلود بناي 
االنشــطة  من  العديد  تضمن  و 

واملسابقات واجلوائز .

بغداد ـ رحيم الشمري :
محاضــرات  سلســلة  ضمــن 
وندوات وجلسات توعية تثقيفية  
تقوم بها دائرة العالقات واإلعالم 
مــع منظمــات اجملتمــع املدني 
ركــزت جلســة  والصحفيــني 
معلومات متخصصة عن قضايا 
االسرة، عقدت في وزارة الداخلية 
ندوة تثقيفية عن قضايا االسرة . 
اقيمت  التــي  اجللســة  وركزت 
فــي قاعــة الشــهيد العقيد 
علي جاســم للتنمية البشرية 

بدائرة  االعالمية  املهارات  وتعزيز 
بالتعاون   ، واالعــالم  العالقــات 
مــع منظمــة )WDTC( علــى 
قضايا االســرة ، مبشاركة املالك 
النسوي العامل في الدائرة وعدد 
الضابطات واملنتســبات مبديرية 
حماية االسرة والطفل ، قسمت 
االول تخــص   ، الــى محوريــن 
اجلانــب النفســي واالجتماعي 
للباحثــة تقوى ســعد ، قدمت 
شرحا مفصال عن االثر النفسي 
ترد  التي  للحــاالت  واالجتماعي 

الى الشــرطة اجملتمعية وكذلك 
حماية االســرة ، واحملــور الثاني 
للمحاميــة منى جعفر عن رؤية 
النقاط  اهــم  عــن  تخصصية 
التي يُفترض ان تتوفر في عملية 
، واســتقبالها وفقاً  ادارة احلالة 
للقانون والضوابط املعمول بها .

املشتركة  النشــاطات  وتهدف 
بــني وزارة الداخليــة ومنظمات 
اجملتمــع املدني ووســائل االعالم 
لتعزيز  ، ضمن خطــة  الدائــرة 
املعرفــة  وتغذيــة  املهــارات 

لعناصر  والبيانــات  واملعلومات 
منظمــة  وتهــدف    ، الــوزارة 
باالهتمام  املتخصصــة   WTDC
باالرامل وااليتام ، اسناد العناصر 
العاملة في تشكيالت  النسوية 
واالمنية  اخلدمية  الداخلية  وزارة 
واالنســانية ، ومنحهــم بيانات 
حديثة  استقصائية  ومعلومات 
، تطبق في دول منطقة الشــرق 
ملســتوى  وتصــل   ، االوســط 
امكانيات الشــرطة الدولية في 

العالم .

ندوة تثقيفية عن قضايا االسرة في وزارة الداخلية 

»شارع الفراهيدي للثقافة والكتاب« 
متنفس البصريين

شهد عمليات تأهيل وتطوير وإقامة فعاليات متنوعة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلوية،  األنــواء  هيئة  أعلنت 
امس السبت، توقعاتها حلالة 
الطقس في البالد لألســبوع 
احلالــي، فيمــا اشــارت إلى 
وانخفاض  األمطار  تســاقط 

درجات احلرارة.
وذكرت الهيئة في بيان تابعته 
»طقس  أن  اجلديــد،  الصباح 
املنطقتني الوسطى واجلنوبية 
ليوم غد األحد)اليوم( سيكون 
جزئي  غائــم  إلــى  صحــواً 
ودرجات احلــرارة مقاربة لليوم 
الســابق«، مبينة أن »طقس 
املنطقة الشــمالية ليوم غد 
ســيكون غائمــاً جزئياً وفي 
أقســامها الشــرقية يكون 
غائماً مع تساقط زخات مطر 
تكون رعديــة، ودرجات احلرارة 

ترتفع قليالً«.

وأضافت أن »طقس يوم االثنني 
املقبل ســيكون في املنطقة 
الوســطى غائمــاً جزئياً إلى 
غائــم مع فرصة لتســاقط 
زخات مطر في بعض األماكن 
تكون رعديــة ودرجات احلرارة 
تنخفــض بضــع درجــات«، 

مشــيرة الى أن »الطقس في 
ليوم  الشــمالية  املنطقــة 
االثنــني ســيكون غائماً مع 
تساقط أمطار رعدية ودرجات 
احلــرارة تنخفض قليــالً، أما 
الطقس في املنطقة اجلنوبية 
فسيكون غائماً جزئياً وأحياناً 

احلرارة  ودرجــات  غائماً  يكون 
اليوم  عــن  قليال  تنخفــض 

السابق«.
وتابعت الهيئة أن »طقس يوم 
الثالثاء املقبل سيكون صحواً 
مع بعض الغيــوم في عموم 
البالد ودرجــات احلرارة مقاربة 

لليوم السابق«.
وبينت أن »طقس يوم األربعاء 
املقبل ســيكون في املنطقة 
الوســطى صحــواً يتحــول 
إلــى غائم جزئــي مع فرصة 
لتساقط زخات مطر خفيفة 
تكون  الغربية  األقســام  في 
رعدية، ودرجات احلرارة مقاربة 
لليــوم الســابق«، الفتة الى 
املنطقتني  فــي  »الطقس  أن 
سيكون  واجلنوبية  الشمالية 
ودرجات  غائماً  املقبل  األربعاء 
احلرارة مقاربة لليوم السابق«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت ســلطات مطــار ميامي 
أن طيارا كوبًيا فــر من بالده إلى 
الواليات املتحدة بطائرة روســية 
ذات محرك هبط بهــا في والية 

فلوريدا.
وقالت املصادر نفســها إن طائرة 
روســية الصنع من طراز أنتونوف 
ان2« حطــت فــي مطار  »إيــه 
ديدكولييه في إيفرغالس بجنوب 
 11,30 الســاعة  حوالي  فلوريدا 

)15,30 ت غ(.
إنه  الطائرة قال  أن قائد  وأضافت 
»فر من بالده وجاء من ســانكتي 

منطقــة  وهــي  ســبيريتوس« 
فــي وســط البــالد يحكمهــا 

الشيوعيون.
وكوبــا هــي الدولــة الوحيــدة 
التــي يحكمها حــزب واحد في 

األميركتني.
وقال املوقــع اإللكتروني اإلخباري 
النبأ،  نقــل  الذي  »ســيبركوبا« 
إن الطيــار يدعى روبــن مارتينيز 
ويعمــل في »الشــركة الكوبية 

للخدمات اجلوية« )إنسا(.
وتوجهت شرطة احلدود األمريكية 
إلى موقــع هبــوط الطائرة فور 

إبالغها باحلادثة.

طقس البالد..توقعات بتساقط لألمطار 
وانخفاض بدرجات الحرارة

طيار كوبي يفر بطائرة روسية إلى الواليات المتحدة 

 الصباح الجديد - وكاالت: 
بهواتــف  حتتفــظ  كنــت  إذا 
محمولة قدمية في املنزل، فقد 
األموال  وجتنــي  احلظ  يحالفك 

منها.
قالــت صحيفة »ديلــي ميل« 
ُمزايــدا دفــع  إن  البريطانيــة 
مبلــغ 39 ألف دوالر لقاء هاتف 
»آيفــون« غير مســتعمل من 
اجليل األول، ويزيد هذا الســعر 
على 50 ضعف السعر األصلي 

للموبايل.
لكن، لســوء احلظ، فلن حتصل 
على هذا املقدار من األموال لقاء 
بيع هواتفــك احملمولة القدمية 
ولكن ســتحصل  »املوبايالت«، 
بحث  مبلغ جيد، بحسب  على 
 Protect Your« أجرته شــركة
Bubble« املتخصصة في تأمني 

الهواتف.
وأصدر الباحثون في الشــركة 
محمولة  هواتف  بأغلى  قائمة 

قدمية ثمنــا على موقع »إيباي« 
للتجارة اإللكترونية.

وعلى ســبيل املثال، يبلغ سعر 

هاتف آليفون مــن الطراز األول 
مبلــغ 587 دوالرا علــى املوقع، 
لكن الثمن ســيكون أكبر مع 
هاتف موتوروال القدمي »موتوروال 
داينا تــاك«، إذ يقدر ثمنه بنحو 
أول  بأنــه  علمــا  دوالرا،   1327
في  بيعه  مت  هاتــف محمــول 
القرن  ثمانينيات  األســواق في 

املاضي.
ويبلغ ثمن هاتف »متوروال ريزر«، 
الذي صدر عام 2003، نحو 267 
دوالرا ، وكشــف بحث أن األسر 
البريطانيــة حتتفظ بنحو 527 
غير  إلكتروني  جهــاز  مليــون 

مستعمل.
ويعني هذا الرقــم أن لدى كل 
في  20 جهــازا مهمال  أســرة 
أن  إلى  اإلشــارة  مــع  منزلها، 

أغالها ثمنا هو املوبايل. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
غّرمت الهيئــة الهندية التي 
تراقب منع االحتكار، شــركة 
“غوغل” مببلغ 162 مليون دوالر 
املهيمن  موقعها  الستغاللها 
للهواتف  احمللية  الســوق  في 

الذكية.
بيــان أصدرتــه هيئة  وذكــر 
أّن ““غوغل”  املنافسة الهندية 

بطريقة  منصتهــا  أنشــأت 
متّكنهــا من إزاحة منافســي 
تطبيقاتهــا كـــ ““يوتيــوب” 
غيـــر  بصـــورة  و”كـــروم” 

قانونيـة.
نظام  أّن  الهيئــة،  وأضافــت 
التشــغيل “أندرويــد” الــذي 
صممته غوغل مزّود بسلسلة 
نفسها  للشــركة  تطبيقات 

مثبتة مســبقاً على الهواتف 
بينهــا محرك  احملمولــة، من 
البحــث اخلاص بها، ممــا “وّفر 
ميزة تنافســية أكبر خلدمات 
البحث اخلاصة ب غوغل مقارنًة 

مبنافسيها”.
وأّكدت أّن “األســواق ينبغي أن 
كفاءتها  إلى  استناداً  تتنافس 
ويتعني على غوغل التأكد من 

أن ممارســاتها ال تؤثر على هذه 
املنافسة”.

وطلبت من الشركة األمريكية 
عدم عقد صفقات مع شركات 
تصنيــع هواتــف ذكيــة من 
شأنها تشــجيع هذه اجلهات 
على بيــع أجهزة تعمل بنظام 
أو تســتخدم  أندرويــد فقط 

برنامج الشركة حصراً.

الهواتف القديمة.. مزاد بأسعار مفاجئة

الهند تغّرم »غوغل« أكثر من 162 مليون دوالر!
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العواصم ـ وكاالت:

الفني  املدير  بيولي  ستيفانو  أكد 
الفريق عن  مليالن، غياب أحد جنوم 
 2022 منافســات كأس العالــم 
الشــهر  انطالقه  املقــرر  بقطر، 
املقبــل، وذلك بســبب اإلصابة.. 
وقال مدرب الروسونيري، في مؤمتر 
صحفــي أول أمس : »الفرنســي 
مايك ماينان حارس مرمى الفريق، 
سيغيب عن املشاركة حتى شهر 

كانون الثاني املقبل«.
لثيو وشريكته  وأضاف: »ما حدث 
غير  مواقف  منزلهم( هي  )سرقة 
ســارة، نحن عائلة واحــدة، وهو 
يعلم انه إذا احتاجنا فنحن معه«.
وزاد: »لقــد كان مســتاًء للغاية 
في األيام األولــى، واآلن هو يخرج 
غضبة فــي امللعب، وهذا ما يجب 
أن يحاول القيام به، سنســاعده 

في كل شيء«.
وعن إصابة احلارس الفرنسي مايك 
ماينان، كشــف بيولي: »بالنسبة 
ملايك نحن آســفون جدا إلصابته، 
إنه العب مهم وكان يبذل قصارى 
»حاولنا  للعودة«.وتابــع:  جهــده 
وضغط  االحتمــاالت،  كل  تقييم 
نفســه للعودة في وقــت مبكر، 
بينما الفحوصات قالت إنه تعافى 
بالفعــل في األســبوع املاضي«.
وأمت: »لقــد فعلنــا كل األشــياء 
احلظ  لســوء  لكن  الصحيحــة، 
تعرض إلصابة ليســت في نفس 
ستبعده  اإلصابة  وهذه  العضلة، 

حتى يناير على ما أعتقد«.
إلى ذلك، يستعد املنتخب املغربي 
للمشــاركة فــي كأس العالــم 
فــي مجموعة  ويتواجد  بقطــر، 

تضــم كرواتيا وبلجيــكا وكندا. 
. وتعتبــر هــذه املشــاركة هي 
بعد  األسود  ملنتخب  السادســة 
 1998  ،1994  ،1986  ،1970«

و2018«.
 ويعانــي وليــد الركراكي مدرب 
اإلصابات  بسبب  املغرب،  منتخب 
التي ضربت مجموعة من الالعبني 
قبل املونديال... ولم تكن األسابيع 
الركراكي،  على  ســهلة  األخيرة 

بعــد إصابة العبــني مهمني في 
صفوف املنتخب املغربي.

 وقال الركراكــي: »نعيش مرحلة 
حاســمة قبل املونديال، وأمتنى أن 
ال ينضاف العبــني آخرين لقائمة 
املصابني«.وأصيب طارق تيسودالي 
جنــم جينت البلجيكــي، بالرباط 
الصليبــي للركبة، ليتــم غيابه 
6 أشــهر وعــدم مشــاركته في 
املونديــال. وتلقــى بعدهــا وليد 

الركراكــي ضربة أخرى، بعد تأكد 
آدم ماسينا  األيسر  الظهير  غياب 
عن املونديال إلصابته في الركبة. 

 وميثــل ماســينا ورقــة مهمــة 
للركراكــي، ألنه الوحيد الذي يثق 
فيه ويشغل مركز الظهير األيسر، 
لذلــك يبقى غيابــه ضربة قوية 
أيضا  لوزا  وانضم عمران  لألسود.. 
للغائبني عن املونديال، بعد إصابته 
مجددا والتي ستحرمه رسميا من 

املشاركة في مونديال قطر. 
 فيمــا عاد نايــف أكــرد ألجواء 
التدرببــات بعد إصابة أبعدته عن 
أســتون فيال، لكنه لم يخض أي 
مباراة مع فريقــه اإلجنليزي.. كما 
أصيب غامن سايس أيضا في الدوري 
التركي مع بشكتاش، وما زال لم 
يعد للمنافســة واملشــاركة في 
املباريات. . وشــدد وليد الركراكي 
فــي تصريحــات إعالميــة، على 

التي ســتكون  أنه حدد اجملموعة 
رفقة األســود في مونديال قطر.. 
شــاغرة،  مقاعد  »هنــاك  وأكد: 
وأنتظــر احلالــة الصحية لبعض 
وأمتنى  ومدى جاهزيتهم،  الالعبني 
أن أســمع األخبــار الســارة في 
هذه األيام«.. وحتّســر العب وسط 
منتخب املغرب عمران لوزا لغيابه 
عن نهائيــات كأس العالم املقررة 
الشــهر املقبــل في قطــر، بعد 
تعرضه إلصابــة قوية في كاحله 
األيسر خالل مشاركته مع فريقه 
واتفورد اإلجنليزي في دوري املستوى 
)23 عاما و10  الثاني.. ويعاني لوزا 
مباريــات دولية( من »كســر« في 
كاحله، بحســب مــا أعلن وليد 
املغربي،  املنتخب  الركراكي مدرب 

إلذاعة »راديو مارس«.
وأّكد لوزا خطــورة إصابته عندما 
كتب في حســابه علــى »تويتر« 
معلقاً علــى صورته منقوالً على 
حّمالــة: »صور يصعــب حتّملها، 
أخبــار يصعب تقّبلهــا، طار أحد 
أكبر أحالمــي.. ليس لــدي خيار 
ســوى النهوض والقتال من أجل 
عائلتي وكل من يؤمن بي. سأعود 

أقوى من أي وقت مضى«.
وكان لــوزا الذي لعب مــع نانت 
الفرنسي حتى 2021، من العناصر 
الهامــة في تشــكيلة »أســود 
االطلس« حتت إشراف املدرب املقال 
قبل  خليلوزيتش،  وحيد  البوسني 
أن يغيب عن املعســكر األخير في 
إسبانيا.ومع عودته من جراحة في 
ركبته غيبته 3 أشهر عن املالعب، 
تألق بتســجيله هدفــني ومتريرة 
حســابات  إلى  ليعود  حاســمة، 
لكن  الركراكــي.  اجلديــد  املدرب 
إصابته األخيرة التي ستبعده عدة 

لعنة اإلصابات تقلق الركراكي قبل المونديال

الفرنسي ماينان يغيب عن نهائيات كأس العالم أبو ظبي ـ وكاالت:
توج الشــارقة بطال لكأس رئيــس اإلمارات، 
بفوزه على الوحدة )1-0(، على اســتاد هزاع 
بن زايــد مبدينة العني مســاء أول أمس، في 
املباراة النهائية لنسخة البطولة املؤجلة من 

املوسم املاضي.
وسجل ألكاسيرا هدف الشارقة الوحيد في 
الدقيقــة 52، ليتوج فريقــه بالكأس للمرة 
التاســعة في تاريخه، بينمــا ال يزال رصيد 

الوحدة متجمدا عند لقبني فقط.

العواصم ـ وكاالت:
قــرر االحتاد األوروبــي لكرة القــدم »يويفا«، 
أول أمــس، حرمان يونيون برلــني األملاني من 
جماهيره في آخــر مباراة له خــارج ملعبه 
فــي دور اجملموعات للدوري األوروبي، بســبب 
سوء ســلوك اجلماهير في املباراة أمام ماملو 

السويدي.
ولــن يتمكن النــادي األملاني مــن بيع تذاكر 
مباراتــه أمــام رويال يونيون ســان خيلويزي 
البلجيكي يوم 3 تشرين الثاني املقبل، بجانب 
تغرميه 40 آلف يورو )39 ألًفا و450 دوالرًا( بعد 
استخدام جماهيره األلعاب النارية والتسبب 
في أضــرار، خالل املبــاراة أمام ماملــو يوم 6 

تشرين األول/أكتوبر اجلاري.
كما ألزم »يويفا« يونيون برلني بالتواصل مع 
ماملو في غضون 30 يوًما للوصول إلى تسوية 
عن األضرار التي تسببت فيها اجلماهير، مثل 
حتطيم املقاعد.. ومن املتوقع أن يضطر ماملو 
لدفع إجمالــي 74 ألًفا و750 يوروًا بســبب 
شغب اجلماهير واســتخدام األلعاب النارية، 

بجانب أمناط أخرى من السلوك غير الالئق.

القاهرة ـ وكاالت:
لم يتمكن محمود اخلطيب رئيس نادي األهلي 
املصري من حضور مباراة الفريق األحمر ضد 
ماجديبورج األملاني، في نصف نهائي مونديال 
األندية لكرة اليد رقم 15.وتقام كأس العالم 
لألندية »ســبور جلوب 2022« في السعودية 

بني 18 و23 تشرين األول اجلاري.
وعانــى اخلطيب وعكة صحيــة أثناء مباراة 
البرتغالي،  بنفيــكا  الســابقة ضد  األهلي 
حيث مت استدعاء أحد أطباء اللجنة املنظمة 
األهلي  رئيــس  للبطولــة لفحصه، ونصح 
بضرورة مغادرة املباراة للراحة.ومألت جماهير 
األهلي صالة وزارة الرياضة في مدينة الدمام، 
ملؤازرة ممثل مصر طمعا في الوصول للمباراة 
بلغ  قد  األهلــي  للمونديال.وكان  النهائيــة 
نصف النهائي بعدما هزم بنفيكا البرتغالي 
29-28، ليتصــدر اجملموعة الثانية، بعد الفوز 
املقابل،  29-28.فــي  الســعودي  على مضر 
صعد الفريق األملاني متصدرا اجملموعة األولى، 
حيث هزم جامعة سيدني األسترالي 23-41، 

ثم فاز على اخلليج السعودي 29-35.

الشارقة يتوج بكأس 
رئيس اإلمارات

يويفا يعاقب يونيون 
برلين ومالمو السويدي

الخطيب يغيب عن 
نصف نهائي مونديال 

أندية اليد

الفرنسي ماينان

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

قاد زيون وليامسون العائد من اإلصابة 
فريقه نيــو أورليانــز بيليكانز للفوز 
على مضيفه بروكلني نتس 108-130 
في مســتهل مبارياته في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني.. وسجل 
وليامســون الذي خاض أّول مباراة له 
في الــدوري املنتظم منذ أكثر من 17 
شــهراً، 25 نقطة ليؤكــد جهوزيته 
التامة للعودة إلى قمة مستواه بعد 
شــفائه من إصابة في قدمه اليمنى 

أبعدته عن املالعب ملوسم بكامله.
وبرز براندون إنغرام كأفضل مســجل 
للفريــق الفائز مــع 28 نقطة، فيما 
ماكولوم  كريســتيان جيمس  أضاف 
21.. أثنى ويلــي غرين مدرب بيليكانز 
على وليامسون الذي وقع في سن الـ 
22 عاماً ضحية إصابات متكررة، قائالً 

»إنه متحمس للغاية«.
من ناحيته وصف وليامسون ما حصل 
كنت  »ببساطة  مضيفاً  »اجلنون«،  بـ 
أمارس اللعبــة التي أحبها، والتي لم 
أمتكن مــن لعبها لفترة طويلة. كنت 
أحتاج إلى نفس منعش«.وتابع »هناك 
مجال كبير للتطور« و«ما زلت أتعلم 

من زمالئي في الفريق ... أنا متحمس 
للمضي قدماً«.

وســاعد وليامســون فريقه للتقدم 
متفوقــاً  األول  الربــع  خــالل   4-18
بسهولة على األسترالي بن سيمونز 
اإلصابات.وخاض  بدوره مع  الذي عانى 
ســيمونز مباراتــه األولــى مع نتس 
الذي تعاقد معه قادماً من فيالدلفيا 
املاضي، في  العام  سفنتي سيكسرز 
حني اضطر للغياب عن املالعب بسبب 
إصابة في ظهره دفعته إلجراء جراحة 
في أيار/مايو.وفي حني اكتفى سيمونز 
بـ 4 نقاط في 23 دقيقة، سجل كايري 

إيرفينغ 15 ومرر 5 كرات حاسمة. 
الذي  وحافظ جنم نتس كيفن دورانت 
كان طالــب بالرحيــل عــن بروكلني 
في حزيران/يونيو قبــل أن يوافق على 
بتســجيله  فريقه  آمال  البقاء، على 
21 نقطة من إجمالي 32 في الشوط 

األّول.
غيــر أن بيليكانز ســجل 40 نقطة 
مقابل 28 ملضيفه فــي الربع الثالث 
ليحكم ســيطرته على املباراة حتى 
النهايــة، بعدما جنح فــي حتويل 21 

متابعة هجومية إلى 36 نقطة.
وقلــب فينيكس صنز تأخــره بفارق 
22 نقطــة في الربــع الثالث إلى فوز 

بفارق نقطتني  داالس مافريكس  على 
غريزليز  ممفيس  فــاز  فيما   ،105-107

على نيويــورك نيكس -115 112 بعد 
 35 الـ  النقــاط  التمديد.. ولــم حتل 

للســلوفيني لوكا دونتشيتش كأبرز 
الهدافــني فــي احلؤول دون خســارة 

أقصى صنز  الــذي  فريقه مافريكس 
مــن األدوار اإلقصائية »بالي أوف« في 

املوسم املاضي.
وعاد صنز إلى أجــواء اللقاء مقلصاً 
الفــارق إلى نقطة يتيمــة قبل 1:25 
الثالث، قبل  الربــع  دقيقة من نهاية 
أن يتقدم بفضل ســلة كاميرون باين 
مع نهايــة الربع الرابــع، ورغم إدراك 
قبل   105-105 للتعادل  دونتشــيتش 
32.8 ثانية من النهاية، حســم صنز 
الفــوز لصاحله بفضل داميون لي )11 
ديفن  القاتلة.وبرز  الثواني  في  نقطة( 
بوكر في صفوف الفائز مع 28 نقطة، 
5 العبــني تخطــوا حاجز  متقدمــاً 

العشر نقاط في املباراة.
وعلى ملعب »فيديكــس فوروم« في 
ممفيس، ســجل جا مورانت 34 نقطة 
أمام فريق نيكس الذي قّلص تأخره 19 
نقطة فارضــاً التمديد بفضل ثالثية 

كام ريديش.
تقــدم ممفيس 115-112 فــي الوقت 
اإلضافي عندما فشل تايوس جونز في 
رميتني حرتني، في حني حصل نيكس 
علــى فرصة جديدة إال أّن الفرنســي 
إيفان فورنييه فشل بدوره في تسجيل 
سلة ثالثية كانت كافية حلسم الفوز 
لفريقه.قال مورانــت »يعود األمر إلى 

الفريــق الذي كان يوقــف الهجمات 
ويهاجم وينفذ«. 

وأضــاف »شــعرت أننا فعلنــا ذلك 
بشــكل جيد للغاية، على الرغم من 
أن املباراة كانت ال تزال متقاربة... نحن 

فريق مرن وقد ظهر ذلك«.
أفضل  غوبير،  رودي  الفرنســي  وحقق 
مدافع في الــدوري 3 مرات، في بداياته 
مع فريقه اجلديد مينيســوتا متبروولفز 
قادماً من يوتا جــاز »دابل-دابل« مع 23 
نقطة و16 متابعة، ليقوده للفوز على 

أوكالهوما سيتي ثاندر 108-115.
وبعد بداية صاروخية )35-22 مع نهاية 
الربع األول(، شعر مينيسوتا باخلوف في 
الربع الثالــث )87-87(، قبل أن يزيد من 
تقدمه في اللحظات احلاســمة.. وفي 
ديترويت، ســجل كايد كانينغهام 18 
نقطة لفريقه بيســتونز وساهم في 
فوزه على أورالنــدو ماجيك 109-113، 
في مبــاراة تألق خاللهــا في صفوف 
األخير اإليطالي األصــل باولو بانكيرو 
القادم إلى أورالندو كأول اختيار في الـ 
»درافت«.  وســجل ابن الـ 19 عاماً، 27 
نقطة والتقط 9 متابعات ومرر 5 كرات 
حاسمة، في أفضل بداية لالعب من الـ 
»درافت« منذ »امللــك« ليبرون جيمس 

عام 2003.

وليامسون يقود بيليكانز للفوز على نتس وصنز يقلب الطاولة على مافريكس
في دوري المحترفين لكرة السلة

جانب من دوري السلة للمحترفني

العواصم ـ وكاالت:
أكدت جنمة التنــس الرومانية 
أنها شعرت  ســيمونا هاليب، 
بـ«االرتبــاك واخليانــة«، بعــد 
تعرضهــا لإليقــاف بشــكل 
ســقوطها  عقــب  مؤقـــت 
عـن  للكشـف  اختبـــار  فـي 

املنشطـات.
وأعلنت وحــدة النزاهة باالحتاد 
أمــس  اول  للتنــس  الدولــي 
أن هاليــب )31 عامــا(، أدينت 
بتعاطي مادة روكسادوســتات 
احملظورة، بعد ســحب عينتني 
منها خــالل مشــاركتها في 
بطولة امريكا املفتوحة في آب 

املاضي.
وجرى إبــالغ هاليــب بانتهاك 
اللوائح في السابع من تشرين 
األول اجلاري، واآلن تواجه صراعا 
لتجنب اإليقاف عن املشــاركة 
وذكرت  التنس..  منافسات  في 
الدولي  باالحتاد  النزاهــة  وحدة 
»بإيقافها  بيــان  فــي  للتنس 
مؤقتا، فإن الالعبة غير مخولة 
باملشاركة  أو حضور أي بطولة 
الدولي  االحتــاد  ينظمها  تنس 

للعبة«.
ونفت هاليب البطلة السابقة 
لفرنسا املفتوحة ووميبلدون أي 
املادة احملظورة،  بتعاطي  معرفة 
مشــيرة إلى ان العقوبة مبثابة 
»أكبــر صدمة« فــي حياتها.. 
وقالــت هاليب في بيــان عبر 
منصــات التواصل االجتماعي 

مباراة  أصعــب  بــدأت  »اليوم 
فــي حياتي، الصــراع من أجل 

احلقيقة«.
وأضافــت »مت إخبــاري بأننــي 
مادة  تعاطــي  فــي  تورطــت 
تسمى روكسادوستات بكمية 
وهـــي  للغايـــة،  منخفضة 
فـي  صدمـة  أكـــبر  مبثابـــة 

حياتـي«.
وأوضحت »طوال مسيرتي فإن 
فكرة الغش لم متر بذهني ولو 
مرة، حيث أنهــا تتعارض متاما 
التي نشــأت  القيم  مــع كل 

عليها، وفي مواجهة مثل هذا 
املوقف الظالم، أشعر باالرتباك 

التام واخليانة«.
الرومانية  الالعبــة  وختمــت 
النهاية  حتى  »سأقاتل  بالقول 
أتعــاط، عن  لم  أننــي  إلثبات 
دراية، أي مادة محظورة، وواثقة 
من أنه عاجال أم أجال ستظهر 
يتعلــق  ال  األمــر  احلقيقــة.. 
باأللقــاب أو األموال، إنه يتعلق 
التي  احلــب  وقصة  بالشــرف 
التنس في  لعبــة  طورتها مع 

آخر 25 عاما«.

باريس ـ وكاالت:
ينفرد األرجنتيني ليونيل ميســي، 
جنم باريس سان جيرمان الفرنسي، 
برقــم مميز منذ بدايــة العام اجلاري 
2022.. وسجل ميسي هدفا وصنع 
هدفــني، في فوز بــي إس جي على 
اجلولة  فــي  أجاكســيو،  مضيفه 
ورفع  الفرنســي..  الــدوري  12 من 
ليــو حصيلته بهــذه الهدية إلى 
6 أهداف، و9 متريرات حاســمة في 

الدوري الفرنسي هذا املوسم.
أن ميسي  »أوبتا«  وذكرت شــبكة 
أصبــح باملركــز األول فــي معدل 
املوسم،  هذا  احلاســمة  التمريرات 
بالتساوي مع البلجيكي كيفن دي 
الذي  بروين، جنم مانشستر سيتي، 
صنع 9 أهــداف لزمالئه في الدوري 

اإلجنليزي.
أن  إلى  أخــرى  وأشــارت إحصائية 
النجم األرجنتينــي صنع 19 هدفا 
لزمالئه في الليــج وان، منذ بداية 

2022، موضحة أن  العــام اجلــاري 
ليونيل ميســي يتفوق بهذا املعدل 
على جميع الالعبــني في الدوريات 
الكبرى.. وينتهي  األوروبية اخلمسة 

تعاقــد ميســي مع باريس ســان 
جيرمان بنهاية املوســم اجلاري مع 
إضافي  ملوســم  التمديد  إمكانية 

حتى حزيران 2024.

العواصم ـ وكاالت:
جنح الفرنسي كرمي بنزميا، مهاجم 
رقم مميز  ريال مدريد، في تسجيل 
بعــد حصوله على جائــزة الكرة 
الذهبية عن عام 2022، بعد األداء 
الالعب  قدمه  الذي  االســتثنائي 
على مدار العام.. وفاز بنزميا باجلائزة 
ألول مــرة في مســيرته الكروية، 
ليأتي في املركــز األول في اجلائزة، 
فيما جاء خلفه السنغالي ساديو 
مانــي، العــب ليفربول الســابق 
احلالــي، ثم كيفني  وبايرن ميونخ 
مانشستر  وســط  جنم  بروين  دي 

سيتي.
»بليتشــر  شــبكة  وبحســب 
بالكرة  فــاز  بنزميا  فــإن  ريبورت«، 
الذهبية بفارق نقــاط بلغ عددها 
منافسه، مشيرة  نقطة عن   356
إلى أن ذلــك هو ثانــي أكبر فارق 
نقاط بعد البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو.
وأضافــت أن الــدون فــاز بالكرة 
الذهبيــة بعــام 2016 بفارق 429 
له  منافــس  أقــرب  عــن  نقطة 
العب  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
رونالدو  وكان  الســابق..  برشلونة 

قد جمع 745 نقطة، بينما حصد 
البرغــوث األرجنتيني حينها على 

316 نقطة.

هاليب بعد إيقافها بسبب المنشطات: 
تلقيت أكبر صدمة في حياتي

ميسي.. صانع الهدايا األول في 2022

بنزيما يخلف رونالدو برقم مميز

4:00 عصرًا

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

ساوثهامتون ـ أرسنال

برشلونة ـ بيلباو

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

هاليب

ميسي

بنزميا
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رعد حمودي شهادة 
حق بحقه

ال يختلــف احد على مســيرته فهو رمز كروي 
مــن رموز الكرة العراقية آنذاك شــأنه شــأن 
زمالئه الذيــن زاملهم لســنوات طوال حيث 
برع في مسرح الثالث خشــبات، حيث تابعت 
مسيرته وقتها.. نعم رعد حمودي قامة رياضية 
كبيرة بشــهادة اإلعالم الرياضي املرئي واملقروء 
واملســموع، فهو بحســب علمنا لم يتقاضى 
راتبا من منصبه احلالي رئيسا للجنة األوملبية 
كما كان وال يزال داعمــا للمبدعني واملتميزين 
مــن الرياضيني وداعما لإلعــالم الرياضي الذي 
يعتبره شــريكا في مســيرة احلركة الرياضية 
والنهوض بها إلى غد افضل فهو بحق اخ كبير 

واب لكل الرياضية واإلعالميني.
نعم، رعد حمودي عندما أشار في احد البرامج 
الرياضيــة ان عمل اللجنة األوملبية من املرحلة 
األولى كانــت له ســلبيات وإيجابيات، مؤكدا 
انه كان يجهل الكثير مـــن األمـور التـي هـي 
ليست سببـــا لكـــن مبـرور الزمـــن ادركنـا 
كـل شـيء واصبحنـا ملميـن جلميـع األمـور 
التـــي مـن شأنـها ان ترفـــع شـأن الرياضـة 

العراقيـة.
هــذا االعتراف الخــي أبو طالل وعلى لســانه 
خالل ذلك احلديث الــذي ادلى به الحد البرامج 
الرياضية فــي حينها، رعد حمــودي واللجنة 
األوملبية االن غير برغــم ما واجهت عملها من 
السيطـرة  مشكالت، واستطـــاع حمـــودي 
علـى مـا حصـــل فـي اللجنـة األوملبيـة مـن 

أزمـات.
دعوتي الخي أبو طالل إعادة األمور الى نصابها 
خصوصا ما يتعلق مبوضوع صحيفة »املالعب« 
التي توقفت منذ ثالث سنوات بقرار منه سيما 
ونحن نستعد لتضييف خليجي 25 في البصرة 

احلبيبة.
فاملالعب، كانت على مدى مســيرتها صحيفة 
داعمــة للحركــة الرياضية، وهي دعــوة بان 
يعيد احلياة إليها وان تعاود صدورها في املـــدة 

املقبلـة.

حسام عبد الرضا*
حققت فــرق بلدية البصرة والفتوة واحلشــد 
الشــعبي واجليش والكوفة وكربــالء الفوز في 
بدء أولى أدوار منافســات دوري كرة اليد املمتاز 
2023/2022 التي جرت أول أمس اجلمعة وأمس 
الســبت، فقد فــاز فريق بلديــة البصرة على 
فريق الكــرخ بنتيجة 32 هدفا مقابل 29 هدفا، 
والفتــوة على ديالى بنتيجــة 30 هدفا مقابل 
28 هدفا، واحلشــد الشعبي على نفط ميسان 
بنتيجة 39 هدفــا مقابل 21 هدفــا، وأقيمت 

املباريات يوم اجلمعة.
اما مباريات أمس الســبت فقد شــهدت فوز 
اجليش علــى الناصرية بنتيجة 30 هدفا مقابل 
21 هدفا، والكوفة على اخلليج العربي بنتيجة 
35 هدفا مقابــل 25 هدفا، وكربالء على الكوت 
بنتيجة 35 هدفا مقابل 29 هدفا، علما ان نادي 
الشرطة بطل الدوري للموسم املاضي كان في 

حالة انتظار.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

فوز بلدية البصرة والحشد 
والفتوة والجيش والكوفة 
وكربالء بافتتاح دوري اليد

متابعة ـ الصباح الجديد:

العــاّم الحتادِ كأس  وصَل األمنُي 
اخلليــج العربــّي لكــرِة القدم 
»جاســم الرميحــي« والوفــد 
املرافق لــه إلى مطــارِ البصرة 
اليــوم الســبت حلضــورِ وقائع 
ُقرعة خليجي 25، التي تقام يوم 
 )٢٥/١٠/٢٠٢٢( املوافــق  الثالثاء  
في فنــدق »جرانــد ميلينيوم« 
اســتقباِل  في  بالبصــرة،وكاَن 
العاّم  األمــنُي  اخلليجي  الوفــد 
القدم  لكــرِة  العراقّي  لالحتــاد 
ومستشــار  فرحــان  محمــد 
محافظ البصــرة عقيل طالب. 
واطلَع الرميحي فور وصوله على 
التحضيــراِت املُتعلقــة بإجراِء 

القرعة يوم الثالثاء املقبل . 
إن  الرميحــي:  وقــاَل جاســم 
واالســتعدادات  التحضيــراَت 
جاريٌة علــى أكمل وجٍه، وجميع 
األمور اللوجســتّية متّ تهيئتها، 
ومنها ما يتعلق بترتيباِت القرعة 
وترتيب  عاٍم  بشــكٍل  والبطولة 
باللجاِن  املتعلقة  االجتماعــات 
العاملة في الُبطولة، فضالً عن 
حلُضورِ  املدعوين  وصوِل  مواعيد 

القرعة.
مــع توافــد اللجــان اخلليجية 
بتنظيــم  املعنيــة  اخملتلفــة 
 25 البصــرة  خليجي  بطولــة 
للبطولة  القرعة اخلاصة  واجراء 
يــوم الثالثــاء املقبــل ، تواصل 
والرياضة  الشباب  وزارة  مالكات 
والشــركة املنفذة مللعب امليناء 
30 الف متفرج  االوملبي ســعة 
بوجبات  العمــل  البصــرة  في 
ومســائية  صباحية  متواصلة 
التشــطيبات  اعمال  الكمــال 
االولي  التســليم  باجتاه  واخلتام 
على  ليكون  ومرفقاته  للملعب 
امت وجه في اســتقبال البطولة 

اخلليجية املرتقبة . 
الينا مدير مشروع ملعب  حتدث 
امليناء االوملبي املهندس حســني 

مصطفى باالشارة الى زيادة عدد 
البوبات الرئيسية من اربعة الى 
توصيات  بوابات بحسب  ســتة 
اللجنــة مــع نصــب البوابات 
االلكترونيــة للجمهور و اكمال 
للجدران  الســيراميك  اعمــال 
القريبــة منها واكمــال رصف 
املرائب اخلارجية للسيارات فضال 
عن اعمال تقوية االنارة اخلارجية 
والبدء بزراعة النجيل الشــتوي 
نهاية الشهر احلالي بعد انتهاء 
ان جميع  ، مبينا  فصل الصيف 
االعمــال التي جتــري حاليا هي 
التشــطيبات  اعمال  من ضمن 

واالنهاء ومــن ضمنها جتهيزات 
وان   ، والقاعات  الداخلية  الغرف 
الفترة املتبقية النطالق البطولة 
مطلــع العام املقبــل هي فترة 
كافية جدا النهاء كل املتعلقات 
واقامــة  بالتســليم  اخلاصــة 

املباريات على ارض امللعب.

اجلولة الرابعة لدوري الكرة 
تبدأ غدا

مباريات  االثنــني  يوم غــد  تبدأ 
الكرة  لــدوري  الرابعة  اجلولــة 
مباريات،  أربــع  بإقامة  املمتــاز 
الــزوراء في  الديوانيــة يضيف 

مبلعب  عصرا  الثالثة  الســاعة 
الكــوت األوملبــي، ويلعب نفط 
الوســط فــي ملعــب النجف 
الدولــي امام فريــق دهوك في 
مساء  والربع  اخلامسة  الساعة 
وفي التوقيت ذاته يضيف ملعب 
املدينــة الدولي مبــاراة النفط 
الكهرباء  ويتواجه  والشــرطة، 
واجلوية في ملعب كربالء الدولي 
والنصف  السابعة  الساعة  في 

مساء.
وجترى الثالثاء ست مباريات، زاخو 
يالقي  والقاســم  نوروز  يضيف 
الكرخ وجترى املباراتان في الساعة 

الثالثة عصــرا، ويلتقي النجف 
والصناعة فــي ملعب األول في 
والربع مساء،  اخلامسة  الساعة 
ميسان  ونفط  الطلبة  ويتواجه 
في ملعب الشــعب الدولي في 
مساء  والربع  اخلامسة  الساعة 
وفي ملعــب كربالء الدولي جترى 
مباراة اهل الــدار ونفط البصرة 
والنصف  السابعة  الساعة  في 

مساء.
الترتيب  صدارة  في  الطلبة  ويق 
وله 9 نقاط متفوقا على اجلوية 
بفــارق األهداف، ثم الشــرطة 
ميســان  ونفط  ودهوك  واحلدود 

ولكل منهما 7 نقاط.

الشبابي في املستوى الثالث 
لقرعة كأس آسيا

املتأهلة  املنتخبات  عقُد  اكتمَل 
إلى نهائياِت كأس آسيا للَشباب 
التي تقاُم في أوزبكستان للفترة 
من 1 لغايــة 15 آذار  2023 بعد 
للشــباب  منتخبنــا  التحــاِق 
وأســتراليا. ووزَع االحتادُ اآلسيوي 
املنتخباَت املتأهلة البالغ   عددها 
(16( منتخًبا بني أربعِة مستويات. 
وجــاءت منتخباُت أوزبكســتان 
البلد املنظم في املُســتوى األول 
وقطر  الســعودّية  جانــِب  إلى 
اجلنوبّية.في حني وضعت  وكوريا 
منتخبات  الثاني  املســتوى  في 
طاجيكستان،  أستراليا،  اليابان، 
اندونيسيا.كما جاَء في املستوى 
الثالــث العراُق إلى جانِب الصني 
أما املســتوى  واألردن وفيتنــام. 
الرابــع فجاءت فيــه منتخبات 
إيران وســلطنة ُعمان وســوريا، 
وقيرغيزستان. يذكُر أن منتخبنا 
نهائياِت  إلــى  تأهَل  الشــبابّي 
كأس آســيا بعــد الفــوز على 
مقابل  أهــداٍف  بأربعة  الهنــد 
بهدفني  الكويت  وعلــى  هدفني 
دون مقابٍل، وخسرَ أمام أستراليا 

بهدٍف مقابل ال شيء.

القمة بطال لدوري رديف كربالء
دوري  بطولَة  القمــة  فريُق  أحرزَ 
الرديف ألنديِة كربالء للموســم 
٢٠٢١/٢٠٢٢ بعــد تغلبــه اليوم 
اخلميس على فريِق االبداع بهدٍف 
من دون مقابٍل فــي املُباراِة التي 
أقيمــت فــي نــادي الغاضرية، 
الفرعّي  رئيــُس االحتاد  وحضرها 
لكرِة القدم في كربالء رزاق اكرم 
وعدد من الشــخصياِت وعميد 
البدنّيــة وعلوم  التربية  كليــة 
ورئيس  / جامعة كربالء  الرياضة 
مجلــس اندية كربالء ورؤســاء 
األنديــة في احملافظــِة وجمهور 

غفير

الرميحي ووفد كأس الخليج في البصرة
 إلجراء قرعة خليجي ٢٥ .. الثالثاء

غدا.. رابعة ممتاز الكرة تفتتح بأربع مواجهات

وصول وفد كأس احتاد اخلليج إلى البصرة

تقرير 

صكبان الربيعي

املتابــع ملباريــات بطولــة دوري الكرة 
املمتاز التي جرت خالل اجلولتني األولى 
والثانية في املوسم احلالي اجلديد يجد 
ان انتقــاالت الالعبــني الدوليني التي 

أجرتها إدارات األندية قد اثمرت.
حيث وفق نادي اجلوية والطلبة الوقوف 
هؤالء  خبــرة  بفضــل  الصــدارة  في 
الالعبني وممارســتهم الطويلة وحسن 
تعاونهم مع زمالئهم الالعبني االخرين 
لتعزيز  املســتطيل األخضــر  داخــل 
قدراتهم الدفاعيــة والهجومية على 

حد سواء.
واملالحظ ان املدربني قحطان جثير قائد 
كتيبة اجلوية وثائــر احمد قائد كتيبة 
نــادي الطلبة قــد وفقا فــي انتهاج 
لقدرات العبيهم  املناســبة  الطريقة 
بالشكل الذي ساعدتهم على التفوق 
وحتقيــق النتيجة املرجــوة حيث ركز 
مــدرب اجلوية على تقويــة الدفاع من 
خالل وجــود الالعبــني الدوليني حمزة 
عدنان وعالء مهــاوي وخلفهم احلارس 

األمني محمد حميد وفي الهجوم كان 
الهداف مهند عبد الرحيم عند حسن 
الظن عندما وفق في تسجيل الهدف 
الثاني في مرمــى نادي النجف بفضل 

متابعة ذكية.

وكاع واإلصابة 
وبالنســبة لنــادي الطلبــة فقد عزز 
دفاعه بالالعب الدولي علي فائز العائد 
من رحلة االحتراف في نادي القادسية 
الفريق  هــداف  غياب  وبرغم  الكويتي 
وكاع رمضان إلصابتــه متكن املهاجم 
عبــد اهلل مبهارته  الشــاب حســني 
العالية من تسجيل هدفني في مرمى 
نادي القاســم وأضاف زميله حســني 
يونس الهــدف الثالــث بحركة ذكية 

مراوغ بها حارس املرمى املنافس.

العاني وقوقية 
اما فريق نادي الــزوراء امللقب بالزعيم 
فقد متكن في املبــاراة األولى من الفوز 
على نادي الصناعة بهدفني من دون رد 
جاءا من ركلتي جزاء بســبب الضغط 
الهجومي وقد ســجل هدفــي الفوز 

الالعبان املميزين لؤي العاني وحســن 
عبــد الكــرمي امللقب »قوقيــة« وكان 
املدافع الشــاب ميثم جبار املنتقل من 
نادي اجلوية موفقا مع زمالئه املدافعني 
يســاندهم من اخللف حــارس املرمى 
الدولي جالل حسن الذي رد العديد من 

الكرات اخلطرة.

العبون وذكاء املدرب
والشيء بالشــيء يذكر ان ذكاء مدرب 
نادي الطلبــة ثائر احمد كان وراء تفوق 
نادي الطلبة عن طريق انتهاج الطريقة 
املالئمة لقدرات العبيه كما ال ينكر ان 
عددا من الالعبني الدوليني محمد عبد 
الزهرة ومهدي كامــل ومحمد فاضل 
قد عزز مقدرة فريق نادي النجف الذي 
حرســه الالعب الشــاب هاني شاكر 
وكان متميزا مــع االعتراف بان الالعب 
إبراهيــم بايش كان موفقــا في تعزيز 
زميله  اجلوي يســاعده  الفريــق  قدرة 

محمد علي عبود.

تألق زورائي مع اربيل
فيما كان العبو نــادي الزوراء القدامى 

واحمد ســرتيب ومكنزي  فياض  مازن 
عناصر فعالة في تشكيلة نادي أربيل.. 
وعندمــا نعود إلى نتائج فــرق األندية 
التي حتققت فــي اجلولتني جند ان فريق 
نــادي نفــط البصرة قد حقــق الفوز 
الثمني على نادي نوروز وتعادل مع نادي 
النجف، في حني كان نادي النفط خارج 
ســمعته بخســارته امام ناديي نوروز 

ونفط ميسان.

حتية لدهوك وكربالء
ومــن األمور التي ولدت االستحســان 
والرضــا لــدى الشــارع الرياضي، ما 
عملــه نادي دهوك فــي مباراته األولى 
وهو يســتقبل ضيفه نادي الشــرطة 
وهي عالمة محبة في مســار الرياضة 
العراقية ومســألة حضارية مع تقدمي 
التحية لنادي كربالء القادم بعد غيبة 
إلى منافســات الدوري املمتاز لنجاحه 
في اســتقطاب جمهور واسع بفضل 
أدائه املقنع على امل ان تكون مباريات 
اجلــوالت املقبلــة مبســتويات افضل 
يناسب ســمعة الكرة العراقية التي 

اخذت تعود إلى األضواء.

انتقاالت الالعبين الدوليين عززت قدرات األندية الجماهيرية
رؤى فنية عن دوري الكرة الممتاز

إعالم اللجنة البارالمبية
برعايــة اللجنــة الباراملبيــة 
الوطنيــة العراقية اقام االحتاد 
للريشــة  الباراملبي  العراقــي 
بطولــة دوري العــراق للفترة 
مــن 19-21 / 10 / 2022 على 
قاعــة اللجنــة الباراملبية في 
البنــوك مبشــاركة عــدد من 
الفرعية حيث  واللجان  االندية 
استطاع العبو اللجنة الفرعية 
في واسط من احراز املركز االول 
تلتها اللجنة الفرعية في بابل 
ثانياً اما املركز الثالث فكان من 
في  الفرعية  اللجنــة  نصيب 

كربالء.
وشــارك في البطولة عدد من 
وان  الذين سبق  احملليني  احلكام 
التحكيمية  الدورة  شاركو في 
اللعبة ُقبيل  التي اقامها احتاد 
انطالقها.. وحضر منافســات 
اللجنة  رئيس  السيد  البطولة 
الباراملبيــة الدكتــور عقيــل 
عام  مديــر  ومعــاون  حميــد 
فــي وزراة الشــباب و الرياضة 
الدكتــور موفق عبــد الوهاب 

واالمــني العام وكالة الســيد 
االول  والنائــب  عــودة  مجلي 
الســيد ســمير علي واالمني 
املالي للجنة الباراملبية السيد 
عبيد الغــزي  وعدد من اعضاء 
املكتب التنفيذي باالضافة الى 
اعضاء احتــاد اللعبة وعدد من 

روؤســاء االحتــادات الرياضية.. 
وفــي ختام البطولــة مت توزيع 
املشاركني  للحكام  الشهادات 
وامليداليــات  البطولــة  فــي 
الفائزيــن اضافة  امللونة بــني 
الى الكــؤوس الصحاب املراكز 

الثالثة االولى .

أثقال البارالمبية في منافسات بطولة 
افريقيا المؤهلة الى بارالمبياد فرنسا 

لجنة واسط تحرز لقب دوري
 العراق بفعالية الريشة

حسبن الشمري 
يغادرنــا بعد يــوم غــد الثالثاء 
العربية  مصر  دولة  الى  متوجها 
وفــد منتخبنــا الوطنــي برفع 
االثقال  للمشــاركة في بطولة 
افريقيــا  املؤهلة الــى باراملبياد 
فرنســا لعــام 2024ّّّ، وقال امني 
الباراملبي  االثقال  رفع  احتاد  ســر 
للوفد املشــارك  الفني  واملديــر 
الدكتــور ســالم جنــف اكمل 
حتضيراته  الوطنــي  منتخلنــا 
بطولة  في  للمشــاركة  الفنية 
افريقيــا املفتوحــة  واملؤهلــة 
باراملبياد فرنســا للمدة من  الى 
الشهر  والعشــرين من  اخلامس 
احلالي ولغاية االول من الشــهر 
املقبل  وهــي من اهم البطوالت 
ضمن منهاجنا الســنوي للعام 
احلالي  لغــرض تاهيل  اكبر عدد 
من رباعينا ورباعاتنا الى باراملبياد 

فرنسا .
واضاف جنــف كان من املفترض ان 
نشارك في البطولة التي ستجري 
بلدنا  اجلنولية كــون  في كوريــا 
يقع ضمن قارة اســيا  خالل هذه 
الفتــرة اال ان اجلانــب املادي حال 

دون مشــاركتنا االســيوية  وقد 
قامــت جلنتنا مبخاطبــة اللجنة 
االســيوية بصعوبــة حضورنــا 
وتواجدنا في البطولة االســيوبة 
بسبب التكاليف املادية الباهضة 
التي تومن لنا املشاركة االسبوية 
املوافقات  اســتحصال  وارتينــا  
الباراملبية  الرســمية من اللجنة 
في  املشــاركة  لغرض  الدوليــة 
بطولــة افريقيــا التي ســتقام 
في مصر بدال من املشــاركة في 
االسيوبة التي ستجري في كوريا 

اجلنوبية واحلمــد هلل قد حصلنا 
الرسمبة من اجل  املوافقات  على 
املشــاركة في بطولة مصر بدال 

من كوريا اجلنوبية .
وبني امني ســر احتاد رفــع االثقال 
الباراملبي نحن نعــول كثيرا على 
بتحقيق  املهمة  املشــاركة  هذه 
بعض  تؤهــل  ايجابيــة  نتائــج 
باراملبياد  الــى  ورباعاتنا  رباعبنــا 
احداثها   ســتجري  التــي  باريس 
للعــام بعد املقبل ، واشــار جنف 
الى ان وفدنا  ســيتالف من رئيس 
احتاد رفع االثقــال  الدكتور عقيل 
حميد رئيسا واملتحدث مديرا فنيا 
والزميل  مدربا  غامن  ثامر  والدكتور 
مهــدي العكيلي صحفبا مرافقا 
للوفد اضافة الى عشــرة رباعني 
ورباعات وهم مســلم عقيل في 
وزن 49كغم وعلي موحان 59كغم 
65كغــم  مصطفــى  واحمــد 
ورســول  72كغم  عباس  ومحمد 
كاظــم 80كغــم وحيــدر ناجي 
97كغم  عبــاس  وثائر  88كغــم 
107كغم  فوق  وفارس ســعدون  
رعد  وغرام  67كغم  عريبي  وزهراء 

79كغم,

رسول كاظم

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

تتويج ابطال الريشة عدسة احمد فاضل



بغداد ـ سمير خليل:
على قاعة املسرح الوطني، انطلقت 
فعاليــات مهرجان بغــداد الدولي 
للمسرح الذي يستمر لغاية الثامن 
والعشرين من الشهر اجلاري، وسط 
حضور جمهــور غفير مــأ صالة 
واستهل  ووقوفا،  جلوســا  املسرح 
حفــل االفتتــاح بكلمــات لوزيــر 
الثقافة والســياحة واآلثار الدكتور 
حســن ناظــم ، ثم عــرض فيديو 
ترويجي لعــروض املهرجان، وبعدها 
القى الشــاعر مجاهــد ابو الهيل 
كلمــة هيئة االعــام واالتصاالت ، 
تبعــه الدكتور جبار جــودي نقيب 
الفنانــن العراقيــن ، تلتها كلمة 
رئيس املهرجان الدكتور احمد حسن 
موسى ، واخيرا كلمة الدكتور علي 

السوداني مدير املهرجان.  
املقام  مــن  غنائية  فقــرة  وقدمت 
البغدادي، وبعدهــا اعلن عن جوائز 
املهرجــان التي ســتوزع في ختام 
املهرجــان وهي ســبع جوائز جاءت 
علــى النحو التالــي: جائزة افضل 
عمــل متكامل وجائــزة افضل اداء 
مســرحي  نص  وافضل  جماعــي، 
وجائــزة افضل ممثــل وافضل ممثلة 
افضل  جائزة  واخيرا  مخرج  وافضل 
سينوغرافيا. ثم اعتلى اعضاء جلنة 
حتكيم املهرجان التي يرأسها الفنان 
محمود ابــو العباس، وعضوية لينا 
زارعي من  لبنان وكوروش  خوري من 
ايران وابراهــارد واغنرمن املانيا ورائد 

محسن من العراق عضوا ومقررا.
،تكرمي  التاليــة  الفقرة  وتضمنــت 

العراق  املبدعن مــن  كوكبة مــن 
واملســرح العربي مــن قبل اللجنة 
العراق  مــن  للمهرجــان،  العليــا 
الفنانــة الكبيرة ســليمة خضير 
والفنان ســامي قفطــان والفنانة 
رؤوف  ميديا  والفنانــة  عارف  فوزية 
والفنانــة خالــدة مجيــد والفنان 
مخلد راسم اجلميلي، والكاتب علي 
عبد النبي الزيدي، باالضافة للفنانة 
االردنية عبيرعيســى والتونســية 
دليلة مفتاحي. وأغنت الفنانة عبير 
جاء  بكلمة  التكرمي  فقرة  عيســى 
فيها: مساء العراق العظيم، شكرا 
مهرجــان بغداد الدولي للمســرح 
الذي شــرفني بهذا التكــرمي،  اوال 
املســرح وثانيــا هــذه النخبة من 
املبدعــن، شــكرا دائرة الســينما 

واملســرح، املســرح يعنــي احلياة، 
ارى بغداد ســاما  بعد ثاثن عاما 
وتستقبل  املهرجانات  تقيم  وامانا، 
املبدعن، عاش العراق وعاشت االمة 

العربية.
ثم جرى تكرمي جلنة املشــاهدة في 
ابراهيــم حنون  املهرجــان وهــم: 
رئيسا وقاسم زيدان وسنان العزاوي 
ونظير جواد وحيدر جمعة سكرتير 

املهرجان اعضاء.
بعدها اعتلى اعضاء جلنة مسابقة 
الكاتب   : وهم  املسرحية  النصوص 
علــي عبد النبــي الزيدي رئيســا 
وعضويــة اخملرجن كاظــم النصار 
وماجد درندش، واســتعرض الزيدي 
مسير املســابقة وذكر ان )32( نصا 
وصلت الى املســابقة وهو رقم يدل 
على ثقافــة وفكــر راق، اختصرت 
القائمــة القصيرة الــى )11( نصا 
وجــاءت النصوص الفائــزة باملراكز 
االولى كما يلي: الفائز االول: الدكتور 
املوســوم  مثال غــازي عــن نصه 
)يوسف(، وجاء ثانيا الكاتب والناقد 
عواد علــي عن نصه ) شكســبير 
في الرقــة( ، وحل ثالثــا ليث فائز 
التماثيل  )مذبحة  االيوبي عن نصه 
املتنكرة(، واوصت اللجنة في بيانها 
بان تعضد النصوص الفائزة الثاثة 
ككتــب مؤلفــة باالضافة لنصن 

آخرين من اختيار اللجنة. 
ختــام ليلــة االفتتــاح كان عرض 
وهي  الرحمة"  "طلقة  مســرحية 
من تأليــف واخراج محمــد مؤيد، 
وكان عرضــا مســرحيا راقصا نال 
وضيــوف  اجلمهــور  استحســان 

املهرجان من العرب واالجانب.
حراكا  املهرجــان  اجواء  وشــهدت 
ونشاطا فاعا مع انطاق فعالياته، 
حيــث بــدأت مســارح الوطنــي 
والرافديــن والرشــيد باســتقبال 
عروض املهرجان، بينما تســتضيف 
املنصور  فندق  فــي  احلمراء  القاعة 
ميليــا جلســات النقــد وامللتقى 
الفكــري ومتابعــة وحتليل عروض 

املهرجان.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

مسارح البالد تحتضن العروض المشاركة
 في مهرجان بغداد الدولي الثالث للمسرح

شهدت حضورًا غفيرًا

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت النجمة ياسمن صبري خال مقابلة مع 
 MBCTrending اإلعامية دانة األشقر في برنامج
عن حتضيراتها للمشــاركة في فيلم سينمائي 
جديــد يبــدأ تصويره الشــهر املقبــل، وقالت 
ياسمن: "عندي سينما الفترة املقبلة، وهنبتدي 

تصوير في شهر تشرين الثاني املقبل". وأضافت: 
"هو أكشن كوميدي إن شاء هلل يعجب اجلمهور، 

ويكون ممتع ليهم من أول الطفل لغاية اجلد".
وعّبرت ياسمن عن سعادتها باملشاركة في يوم 
عالم االزياء 2022  وكشــفت عــن تعاونها في 
الفترة املقبلة مع دار أزياء العاملية، حضرت عرض 

األزياء اخلاص بها، كما تواجدت في وقت ســابق 
من الشهر اجلاري في العاصمة الفرنسية باريس، 

حلضور عروض أسبوع املوضة هناك.
يُشــار إلى أن ياســمن صبري غابــت عن دراما 
رمضــان منذ عامــن، حيث كان آخــر أعمالها 
مسلسل "فرصة تانية"، الذي ُعرض في رمضان 

2020، وهو معاجلة درامية حملمد ســيد بشــير، 
تأليــف مصطفى جمال هاشــم، إخراج  مرقس 
عــادل، وبطولة: أحمد مجدي، آيــن عامر، هبة 
مجدي، ديــاب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد 

الغني،  ســارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد 
الشامي، نهال عنبر، وعمر الشناوي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
يقيم الفنان التشــكيلي "حســن البلداوي" معرضه 
الشــخصي العاشــر  بعنوان" رؤى واثراءات فوق رمال" 
وعلــى قاعة "نخيــل عراقــي "الكائنة فــي الوزيرية 
ببغداد مســاء اخلميــس 27/10/2022، ويقدم البلداوي 
في معرضه املذكور خاصة جتربته في الرســم ويعلن 
عن مشــاريع جمالية وفنية من خال رحلته مع اللون 

والفرشاة اذ سيقدم ثاثن عما فنيا.
وقــال البلداوي عن هذا املعرض: ســأقدم اشــتغاالتي  
فــي االنطباعية والتعبيرية وفي اعمال اخرى ســأقدم  
اسلوبي العام والذي مييل الى التجريد والرمزية احاكي 
من خالها هموما وقضايا اجملتمع العراقي مســتلهما 

التراث برؤية جديدة ومعاصرة.
و"البلداوي 1955 تولد بغــداد وحاصل على بكلوريوس 
فنــون تشــكيلية قســم الرســم" عضــو جمعية 
التشــكيلين العراقين ونقابة الفنانن وعضو املركز 
العاملــي للفنون التشــكيلية ومنظمــة حضارة اكد 

حلقوق االنسان.  

بغداد- وداد ابراهيم:
تقيم مؤسسة "ضاري للتنمية والتطوير" مهرجان "ابو 

غريب للثقافة والفنون" وفي نسخته االولى السبت 
10/29/ 2022  وفي املبنى التراثي خان ضاري ويتضمن 

املهرجان فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية وخال يوم واحد 
فقط اذ تقدم وصات من االغاني التراثية وسيقدم عدد من 
الشعراء قصائد من الشعر الشعبي وعرضا مسرحيا كما 
ستقام فعالية القفز باملظات  ومعرض للحرف الشعبية  
وللصور الفتوغرافية، وستقدم املؤسسة  املذكورة حملة 
توزيع 10 االف كتاب مجاني بهدف اعادة االعتبار للكتاب 
والتشجيع على القراءة وستقام ندوة عن "احياء املباني 

االثرية والتراثية وحتويلها الى واماكن سياحية" كونها متثل 
مردودا اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا، ويتيح فرص العمل 

للشباب.

معرض تشكيلي مرتقب 
لـ"حسين البلداوي"

السبت المقبل.. "خان ضاري" 
يحتضن مهرجانًا للثقافة 
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ال أدري ملاذا يتجه الكثير ِمَن املظلومن الى ذوي 
املكانة العالية واملنزلة الكبيرة يســألونهم 
التدخل لدى ظامليهم لرفع الظامة عنهم ؟

يفعلون ذلك ويقدمّونه على التوجه بالتظلم 
والشــكوى لدى رَبِّ العّزة الذي بيده ملكوت 
الســموات واالرض والذي ال يعجزه شيء في 

االرض وال في السماء .
اّن االســتعانة باخمللــوق على مخلــوق مثله 
مسلك شــائع ولكّنه ال يدل على كبير وَْعٍي 

وادراك حلقائق الكون واحلياة .
حاشــا هلل وهو احلََكُم الَعْدُل أْن يرد مظلوماً 
عن بابه خائبــا دون أْن ينظر اليه نظرة رحمة 

ورافة ودون أْن يُعينه على رفع ظامته .
 - 2 -

ومــن أجمل احلكايات في هــذا الباب حكاية 
مظلوم قصد ) أبا الفضل يوسف بن محمد 
التوزري ( – العالم العابد التونســي املتوفى 
سنة 543هـ وشــكا اليه ما لَِقَيُه ِمْن ظالٍم 
في بلده ســّماه له ، ورجــاه أْن يتدخل لرفع 

الظامة عنه .
فقال له التوزري :

سأفعل ،
ولكنــه لم يقصد الظالم املشــكو منه بل 

تضرع الى اهلل ُمتهجداً وقال :
لبسُت ثوب الرجا والناس قد رقدوا 

وقمُت أشكو الى موالي ما أِجُد 
وقلُت يا سيدي يا منتهى أملي 

يا من عليه بَِكْشِف الُضرِّ أعتمُد 
أشكو اليك أموراً أنَت تعلُمها 

مالي على َحْملِها صبٌر وال َجلَُد 
وقد مددُت يدي للضر مستِكَناً 

اليَك يا خير َمْن ُمدْت اليه يَُد 
وموطن العبرة في احلكاية :

اّن مّد اليد الى اخمللوقن يوجب املهانة واملذلة، 
بخاف اليد التي متد الى الرّب الرؤوف الرحيم 
فاّن َمّدها اليه امنا هو محض العبادة ، ومحض 
العز والشــرف خملاطبة َملِِك امللوك الذي أََمرَ 

ِعبادَُه بالدعاء وقال لهم :
) ادعوني استجب لكم ( 

استعن باهلل
وكفى به ُمعينا 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

ياسمين صبري تحّضر لفيلم سينمائي جديد

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد املتحدث باســم الشركة املنظمة حلفل 
البلوشي،  املغني حسام الرسام، املنتج ناصر 
أن احلفل الغنائــي لم يكن مخالفاً، واجلمهور 
الــذي حضــر كان في قمــة الرقــي ومدرك 
لتوجيهــات وزارة اإلعام، ولــم يرقص أحد أو 
يتسبب بأي مشــكلة، وســبب إلغاءها في 
الدقائق األخيرة من احلفل جاء لتدافع بدأ من 
خارج احلفل، من قبل جتمع ال يحملون التذاكر 
ويريــدون الدخــول عنوة، اســتغاالً للنقص 
العددي لرجال األمن عنــد البوابات اخلارجية، 
مشــيراً في الوقت ذاته إلى ما أن حدث عمل 

»مدبر« لوقوعه للمرة الثالثة ولنفس الفنان.
وقال البلوشــي، فــي مؤمتــر صحفي امس 
السبت وتابعته الصباح اجلديد، للوقوف على 
أســباب إلغاء وزارة اإلعام، اجلهة االشرافية 
علــى تنظيم احلفات في الباد، حلفلة املغني 
العراقي حسام الرسام يوم أمس السبت، وما 
صاحبهــا من ردود أفعال ســواء من اجلمهور 
الذي حضر أو رواد مواقــع التواصل االجتماع، 
»احلفــل لم مت ايقافــه كما قيل فــي مواقع 
التواصل االجتماع، وامنا كان السبب تدافع من 

قبل مجموعة ال حتمل تذاكــر أرادت الدخول 
عنوة، اســتغلت النقص العددي لرجال وزارة 
الداخلية، ما تسبب تشابك وتدافع وفوضى«.

واضاف البلوشي، »على أثر ما وقع، وجهت لنا 

وزارة اإلعام اخطار بوقف احلفلة حاالً«، مؤكداً 
في الوقت ذاته أن احلفل لم يكن مخالف 

نهائياً، مشــيراً بــأن اجلمهور الذي 
كان حاضراً في احلفلة في قمة 

الرقي ولم يرقص أحداً، وكان 
لتعليمات  مــدرك  اجلميع 
اإلعام  وزراتي  وتوجيهات 

والداخلية«
إلغاء  توقيــت  وبشــأن 
البلوشي  أوضح  احلفل، 
ســبق  الشــركة  أن 
أن أعلنــت عــن موعد 
احلفــل الــذي بــدأ في 
متام الســاعة التاسعة 
ونــص مســاًء على أن 
الساعة  متام  في  تنتهي 

احلادية عشر مساًء، قائاً، 
»والصدفــة أن احلدث وقع 
فــي ختام احلفــل، وليس 

احلفلة  متداول  هو  كما 
لم تســتغرق سوى 

قبل  ساعة  مدة 

إلغائها من قبل وزارة اإلعام.
وأضــاف، اعتقد أن ما حــدث هو عمل 
حفلــة  كل  فــي  ألنــه  مدبــر، 
الرسام حتدث  للفنان حســام 
ما  متســائاً  »شوشــرة« 
حسام  الفنان  من  تريدون 
الرســام؟ خايفن منه ؟ 
يؤثر عليكم ؟ الســوق 
ملذا  بالفنانن  ملــيء 
بالذات  الفنــان  هذا 
؟، مشــيراً إلى أن ما 
وقع  وأن  حدث سبق 
مرتن في الســابق، 
 2018 حفلــة  في 
وحفلة 2020 ولكن 
األمنية  اجلهــات 
ميــة  عا ال ا و
 100% متفهمة 
حدث  مــا  بــأن 
تصرفات  سببه 

فردية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
واصــل برنامج أنغام، عرض اجلــزء الثانى من حوار 
املطربة اللبنانية نوال الزغبي في ســهرة غنائية 
مميزة، وذلك في األســبوع الثالــث للبرنامج الذي 
تقدمه املطربة أنغام على قناة dmc ، وخال اللقاء؛ 
كشــفت نوال الزغبى رفضها فيلًما ســينمائيا 
"اتعرض  وقالــت:  دياب،  بالنجم عمــرو  يجمعها 
عليا فيلم أنا وعمرو دياب، قلت أنا مش عايز أمثل، 
وبالفعل اجتمعت أنا وعمرو ومحسن جابر لكنى 

اعتذرت فى النهاية".

أغنية  أول  تناول احلوار كواليــس  كما 
اشــتهرت بها نــوال الزغبى فى مصر 
أنا" والتي جمعتها  وهى "من حبيبى 
بالنجــم وائل كفــورى وجنحت جناحا 
كبيرا وقتهــا، وقالــت: األغنية كانت 

موجودة بالفعل لكن تغيرت كلماتها عشــان 
تناسبنى أنا ووائل كفورى".

 وفى نهاية احللقة قدمت أنغام وضيفتها نوال 
الزغبى ســويًا دويتو أغنية "وأنا مالى" للنجمة 

اجلزائرية وردة

بغدادـ  الصباح الجديد:
تســّلم القائم باألعمال املؤقت 
ـة العــراق فــي أنقرة  جلُمُهوريّـَ
إبراهيــم  خليــل  املُستشــار 
امــس اجلمعة، من  اول  محمود 
واملتاحف  التراث  دائرة  عام  مدير 
يازدن، خمس  التركّي كوكهــان 
للعصر  تعــود  ذهبيَّة  عمــات 
تعود  متثال  وقطعة  العباســّي، 
نقوش  عليها  السومرّي  للعصر 

سومريَّة. 
وذكــرت وزارة اخلارجية العراقية 
في بيان ، تابعته الصباح اجلديد، 
أن هــذه القطع "مت ضبطها من 
في  التركيَّة  الســلطات  قبــل 
إســطنبول، بحوزة أحد جامعّي 
في  عليها  حصــل  املقتنيــات 
مــزاد علني خارج البــاد، وبعد 

إجــراء التحــري والتحقيق من 
قبل السلطات التركيَّة اخمُلتصة 
أظهرت أنَّ القطع األثريَّة السته 
إلى  تهريبها  وجرى  للعراق  تعود 

خارجه بطرق غير شرعيَّة".
كلمة  باألعمال  القائــم  وألقى 
خال مراســم التســلّيم التي 
جرت في مديرّية املتاحف األثريَّة 
فــي إســطنبول، عند تســلم 
القطــع قــال فيهــا، “إنَّ هذه 
القطــع كانــت محفوظة لدى 
د  الســلطات التركيَّة، ومت التأكَّ
مــن عائديتها إلــى العراق من 
الهيئة  من  ُمختصة  جلنة  خال 
العامة لآلثــار والتراث العراقيَّة، 
إضافــًة إلى جلنة مــن الباحثن 

األتراك في متحف إسطنبول".
وأضاف "أنا ممن إلى مدير املتاحف 

ـة فــي إســطنبول وإلى  األثريّـَ
جلُُهودهم  التركيَّة  الســلطات 
فــي  والناجحــة  املُســتمرة 
إذ متّكنوا  ُمكافحة تهريب اآلثار، 
من  املبذولة  ُجُهودهم  من خال 
إســتعادة هذه القطــع األثريَّة، 
ذات األهمّيــة التاريخيَّــة إلــى 
العراق". كما أشــار إلى أن هذه 
القطع هي جزء من تاريخ وتراث 
الشعب العراقّي وبالتالي تنتمّي 
عرضها  وســيتم  العــراق،  إلى 
أبناء  في املتاحف العامــة أمام 
الشــعب العراقــّي لتزيــد من 
وثقافتهم،  لتاريخهم  تقديرهم 
الفتاً إلى أنَّ هــذه املُبادرة، مثال 
الطويل  التعاون  تعزيز  على  آخر 
األمد والصداقة بــن ُجمُهوريَّة 

العراق واجلُمُهوريَّة التركيَّة.

بغداد ـ خاص:
الفنانة املغربيــة آمال بن حدو ، 
من الضيوف الذين شــاركوا في 
مهرجان بغداد الدولي للمسرح، 
مســرحية  في  تشــارك  حيث 
)شــاطارا( التي كتبها ســعيد 
أمن  الفنان  وأخرجهــا  أبرنوص 
ناســور، التقتها الصباح اجلديد 
لتسجل انطباعها عن املهرجان 
واملسرح العراقي قائا: املهرجان، 
احتفــاء كبير واي فنــان عربي 
يكون فخورا وســعيدا ان يكون 
عادة  النه  املهرجــان  هذا  ضمن 
مايكون ملتقى ملسرحين كبار، 
فنانــون، اعاميــون، فاالنطباع 
الفخــر  هــو  واالخيــر  االول 

والسعادة خاصة وانا ازور العراق 
الول مرة.

املســرح العراقــي، بالتأكيد اي 
عربي البد ان يكون لديه انطباع 
عــن املســرح العراقــي، رصيد 
مجموعة  خــال  مــن  معرفي 
من االســماء الكبيرة، خصوصا 
، بدري حســون  الــرواد منهــا 
القصب  صاح  والدكتــور  فريد 
والدكتور جواد االسدي،  وكذلك 
احلديثــة، عاء قحطــان واحمد 
شــرجي مجموعة من الشباب، 
االسماء احلديثة الذين يشتغلون 
فنية  امكانات  باجتهاد تطويــر 
وتقنية من اجل مزيد من االبداع 

في هذا اجملال".

الشركة المنظمة: ما حدث كان مدبرًا !
إلغاء حفل لحسام الرسام في الكويت 

العراق يتسّلم ست قطع أثريَّة تم ضبطها في إسطنبول 

نوال الزغبي ترفض مشروع
 فيلم يجمعها بعمرو دياب

المغربية آمال بن حدو: فخورة
 بمشاركتي في مهرجان بغداد الدولي
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