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بغداد - وعد الشمري:
حّمل حتالــف انقاذ وطــن، اإلطار 
تأخيــر  مســؤولية  التنســيقي 
تشكيل احلكومة، مؤكداً أن الكرة 
حالياً في ملعبه بعد مهلة زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، فأما 
أغلبية  يبادر لتشكيل حكومة  أن 
وطنية، أو يتخلى عن فكرة "الثلث 
لكي  انقضائها  بعــد  املعطــل" 
السياســية نحو  العملية  متضي 

مساراتها الصحيحة.
بدا مصراً  التنسيقي،  االطار  لكن 
علــى موقفــه، وال يجــد منفذاً 
للخــروج من االنســداد احلالي إال 
بالتوافق مع التيــار الصدري على 
تشــكيل  تتولى  شــيعية  كتلة 

احلكومة.
وكان الصدر منح االطار التنسيقي 
مهلــة تنتهــي في الســابع من 
مع  بحوارات  للمضي  شوال  شهر 
جميع الكتل السياسية وتشكيل 
حكومــة أغلبية، رافضاً بشــكل 

قطعي العودة إلى التوافق.
الدميقراطي  احلــزب  عضــو  وقال 
الفيلي، في  الكردســتاني علــي 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، إن 
"الكــرة حالياً في ملعــب االطار 
التنســيقي، بعد بيان زعيم التيار 
الصــدري مقتــدى الصــدر الذي 
يصــر علــى أن يشــّكل حكومة 
أغلبية سياســية او ان يذهب إلى 

املعارضة".
وتابــع الفيلــي، أن "قــوى االطار 
التنســيقي ما زالت ترفض فكرة 
الذهاب إلى املعارضة لغاية الوقت 
جميعها  املشــاركة  وتريد  احلالي 
مع  يتنافى  وهــذا  احلكومــة  في 

األســس الدميقراطية التي تتبنى 
املواالة واملعارضة".

وأشــار، إلــى أن "شــركاء التيار 
الصــدري في حتالف انقــاذ وطن، 
الدميقراطي  احلــزب  وهما كل من 
الســيادة،  وكتلة  الكردســتاني 
البيت  فــي  التقارب  مــع  يقفون 
لكــن  الشــيعي  السياســي 
املصلحة  ليــس علــى حســاب 
الوطنية واالتفاقات الســابقة مع 

الصدريني".
وشــّدد الفيلي، علــى أن "حتالفنا 
قائــم وننتظر من الطــرف األخر 

رؤينا  تقدمي حلول تتناســب مــع 
العمليــة  مســار  لتصحيــح 
تصلح  برامج  وتفعيل  السياسية 

ما أفسدته احلكومات السابقة".
ورأى، أن "توجهنا ال يخالف الدستور 
أو التجارب الدميقراطية كون التيار 
الصدري هــو الكتلة الفائزة داخل 
البيت السياسي الشيعي، وكتلة 
الســيادة هي الفائزة األكبر داخل 
البيت السياســي السني، واحلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني هــو 
الكتلة الفائزة األكبر داخل البيت 

السياسي الكردي".

وذكر الفيلــي، أن "احللول ما زالت 
بعيــدة، ورغم أن الصــدر اعطى 
املفاوضات  بإيقــاف  كبيرة  مرونة 
تشــكيل  غيــره  اســتطاع  وأن 
الكتلة األكثر عدداً فأنه ســيكون 
االطار  لكــن موقف  املهنئني،  أول 
جديداً  شيئاً  يحمل  ال  التنسيقي 
والشــراكة  بالتوافق  يطلب  فهو 
في املغامن، وعند الفشــل يحصل 

التنصل عن املسؤولية".
ومضــى الفيلي، إلــى أن "جميع 
االطــار  أن  تؤكــد  املؤشــرات 
التنسيقي لن يستطيع أن يشكل 

حكومة مبفرده، فهو ال ميتلك عدد 
املقاعد التي تؤهله للمضي بتلك 
االجــراءات، وهذا يعنــي أن عليه 
التخلي عن فكــرة الثلث املعطل 
جللســة انتخاب رئيس اجلمهورية 

بعد انقضاء مهلة الصدر".
من جانبــه، أفاد عضو ائتالف دولة 
القانون فاضل مــوات في تصريح 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "حتالف 
انقاذ وطن كان أمام فرصتني لعقد 
جلســة انتخاب رئيس اجلمهورية 
لكن لم يســتطيع لعدم حتقيقه 
النصاب املطلوب الذي يلزم حضور 

220 نائباً".
وتابــع مــوات، أن "عــدد الذيــن 
في  السياسية  األغلبية  يرفضون 
تزايد مســتمر وقد وصل إلى نحو 
140 نائباً، وهم االطار التنســيقي 
الذي يضم أكبر عــدد من النواب 
الوطنــي  واالحتــاد  الشــيعة، 
الكردســتاني، وحتالف عزم فضالً 

عن عدد من النواب املستقلني".
التنســيقي  "االطار  أن  وأوضــح، 
وســيجري  مفاوضاته،  يجمد  لم 
القــوى  جميــع  مــع  حــوارات 
السياسية مبا فيها التيار الصدري، 
بأمل أن نصل إلى نتيجة في وقت 
قريب بداية من اعالن الكتلة االكثر 
الشــيعي،  للمكون  املمثلة  عدداً 

ومن ثم تشكيل احلكومة".
وبــني مــوات، أن "قــوى االطــار 
طاولة  على  للجلوس  مســتعدة 
املفاوضــات مــع التيــار الصدري 
بعيــداً عن املهملــة التي منحها 
الصدر، ألن استمرار تأخير تشكيل 
احلكومة يعني مزيداً من املشكالت 

االقتصادية واالمنية".
وأورد، ان "موعــد تلك االجتماعات 
لم يحدد لغاية الوقت احلالي، لكن 
يقينــاً أنها ســوف تنعقد لعلها 

خالل الشهر احلالي".
وانتهــى مــوات، إلــى أن "أي من 
واإلطار  الصــدري  التيار  الطرفني، 
أي  لــن يســتطيع  التنســيقي، 
منهما حتقيق أغلبية ثلثي النواب، 

وال خيار أمامها إلى التفاهم".
اليوم املهلة الدســتورية  وتنتهي 
الثانيــة النتخاب رئيس اجلمهورية 
مــن دون حتقيــق هــذا االنتخاب 

بسبب النصاب.

الحوارات مؤجلة لما بعد انتهاء مهلة الصدر

"إنقاذ وطن" يخّير "االطار" بين تشكيل 
الحكومة أو ترك الثلث المعطل 

سحب ماليين البراميل من االحتياطيات 
6األميركية يخفق في تهدئة األسواق غارات أميركية خاطئة قتلت عشرات 

3المدنيين في سوريا

الصباح الجديد ـ متابعة:
نشــرت كلية اإلدارة واالقتصاد في 
جامعة كربالء، تقريرا للدكتور حيدر 
حســني آل طعمة، بشــأن مشروع 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية، الذي أثار لغطاً كبيراً داخل 
قبة البرملــان وفّجر خالفاً بني النواب 
ما خلف شــرخاً كبيــراً بني الكتل 
ما  اجمللس  أروقة  داخل  السياســية 
بني مؤيد ومعارض.. ومن بني ما جاء 
في التقرير، ان من الســهل الطعن 
بالقانون اذا اقر في احملكمة االحتادية، 
ألنه ال يحق للحكومــة رفع هكذا 
مشروع، كما ال يجوز للبرملان تقدمي 
مقترحات قوانني فيها جنبة مالية، 
إضافــة الــى عدم وجــود موجبات 

ملحة إلقرار القانون.
هنا نص التقرير املنشور على موقع 

جامعة كربالء.  
تنص املــادة )11( من قانــون االدارة 
املاليــة رقم )6( لســنة 2019 على 
املوازنة  قانون  مشــروع  مناقشــة 
العامة االحتادية واقراره وتقدميه الى 
قبل منتصف شهر  النواب  مجلس 
تشرين االول من كل سنة. اال ان حل 
مجلس النواب السابق مطلع شهر 
تشرين االول من العام املاضي وحتول 
مجلس الوزراء الى حكومة تصريف 

اعمال، حال دون تقــدمي املوازنة في 
التوقيت املذكور، وحتى في االحوال 
االعتياديــة لم تنجــز وتقراملوازنات 
احملددة  التوقيتــات  ضمــن  العامة 
نتيجة للصراع السياسي بني الكتل 
واالحــزاب السياســية على مغامن 
العامة من عقود  املوازنة  ومكاسب 
ومشــاريع وامتيازات خاصة. ويعيق 
تأخر تشكيل احلكومة بعد اكثر من 
ستة اشهر على االنتخابات النيابية 
امكانية اقــرار املوازنة العامة قريبا، 
السياسي  االنســداد  مع  خصوصا 
والثقة  التوافــق  واتســاع فجــوة 
السياســية  واالحزاب  الكتــل  بني 
في البــالد. في هــذا الوقت دفعت 
االعمال مبشــروع  حكومة تصريف 
قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية الى مجلس النواب اجلديد 
بحجة تأمني االمــن الغذائي ودعم 
التنمية. وقد اجتهد مجلس النواب 
قراءة  القانــون  قراءة مشــروع  في 
اولى وثانية خالل ايــام في محاولة 
لتعجيل اقراره سريعا وبشكل يثير 
الغرابــة والقلق، خاصــة مع وجود 
القانونية  التحفظــات  من  العديد 
تثار حول مشروع  التي  واالقتصادية 

القانون املذكور لعل اهمها:
ســهولة الطعــن بقانــون الدعم 

الطارئ لألمن الغذائي والتنمية في 
احملكمة االحتاديــة، نظرا لعدم جواز 
قبل حكومة  من  القوانني  تشــريع 
تصريف االعمال الــى حني انتخاب 
كاملة،  بصالحيات  جديدة  حكومة 
كمــا ال يســتطيع البرملــان تقدمي 
مالية  فيها جنبة  قوانني  مقترحات 

بحسب قرار احملكمة االحتادية.
ال توجــد موجبــات ملحــة إلقرار 
خطورة  لعدم  نظرا  املذكور  القانون 
مت  الذي  بالشــكل  الغذائي  االمــن 
لتمرير  واعالميا  سياســيا  تصويره 
القانون. كما ان الصرف جارٍ ومؤمن 

املصروفــات  مــن   )12/1( بنســبة 
الفعلية للنفقــات اجلارية مما مُيكن 
البلد  احتياجات  تامني  احلكومة من 
الغذائية  املــواد  وبعض  القمح  من 

لسنوات قادمة بشكل مريح.
تنص املــادة )2( من قانــون الدعم 
الطــارئ لألمن الغذائــي والتنمية 
على انشــاء حســاب مبقــدار )25 
ترليــون دينــار( ومنــح صالحيــة 
االقتــراض احلكومــي مبقــدار )10 
دينار( لدعم احلساب. وبذلك  ترليون 
قرابة  احلساب  رصيد  اجمالي  يكون 
)35 ترليون دينــار(. ووفقا للمادة )3/

اوال( مــن القانون تخصص نســبة 
)%35( من احلســاب املزمع إنشــاؤه 
لتمويل البطاقة التموينية وشــراء 
محصولــي احلنطة والشــلب من 
الفالحــني. أي اكثر مــن )10 ترليون 
دينار(، وهــو مبلغ يعادل )5( اضعاف 
تخصيصــات البطاقــة التموينية 
املوازنات  في  الفالحني  ومستحقات 

السابقة.
تشــير املادة )2/ثالثــا( الى امكانية 
الغذائي  االمن  دعم  متويل حســاب 
وتخفيف  املالي  والتحوط  والتنمية 
الفقر عــن طريق القروض الداخلية 

واخلارجية ومبا ال يزيد عن )10( ترليون 
دينار باقتراح من وزير املالية وموافقة 
مجلــس النواب، في حــني يفترض 
ان توجــه الوفرة املاليــة املتحققة 
نتيجة حتســن االســعار وااليرادات 
العام  الدين  النفطية في تســديد 
الداخلــي املقــارب لـــ )70( ترليون 
دينار والدين العــام اخلارجي املقارب 
لـــ )26( مليــار دوالر، خصوصا مع 
استمرار حتســن االيرادات النفطية 
وفق  احلكومة  يفوق مصروفــات  مبا 
قاعدة )12/1( من إجمالي املصروفات 
للســنة  املالية  للنفقات  الفعلية 

السابقة.
املاليــة  وزارة  حســابات  تفصــح 
النهائيــة للمصروفات الفعلية عن 
صرف قرابــة )12( ترليون دينار فقط 
االســتثمارية  التخصيصات  مــن 
البالغــة )29( ترليــون دينــار فــي 
2021. مما يعني ضعف قدرة  موازنة 
احلكومية  واملؤسســات  احملافظات 
واملشــاريع  تنفيــذ اخلطط  علــى 
االستثمارية رغم توفر التخصيصات 
املاليــة الالزمة خــالل العام 2021. 
الدعم  في حني يخصص مشــروع 
الطــارئ لألمن الغذائــي والتنمية 
نســبة )%35( من رصيد احلســاب 
املزمع اقراره، أي ما يقارب )10 ترليون 

دينار(  لدعم املشــروعات املتلكئة، 
وهو مبلغ ضخم ال حاجة له في ظل 
استمرار عمل املشروعات احلكومية 
وفقا املادة )13/ ثانيا( من قانون االدارة 
2019 واملوضح  )6( لعام  املالية رقم 

في الفقرة الالحقة.
ال داعي لتشريع قانون بديل للموازنة 
االحتادية نظــرا ملا تنظمه املادة )13( 
مــن قانــون االدارة املاليــة رقم )6( 
2019 من عمليات صرف في  لسنة 
حال تأخر اقرار املوازنة والتي تشــير 

الى اتخاذ االجراءات االتية:
)12/1( فما دون  اوال: الصرف بنسبة 
مــن إجمالي املصروفــات الفعلية 
املالية  للســنة  اجلارية  للنفقــات 
الســابقة بعد استبعاد املصروفات 
غير املتكررة، على أســاس شــهري 
العامة  املوازنة  وحلني املصادقة على 

االحتادية.
إجمالــي  مــن  الصــرف  ثانيــاً: 
للمشــاريع  الســنوي  التخصيص 
واملدرجة  املســتمرة  االســتثمارية 
تخصيصاتها خالل الســنة املالية 
الذرعات  حسب  والالحقًة  السابقة 
الفعلــي  التجهيــز  او  املنجــزة 

للمشروع .
ثالثــاً: في حال عدم اقرار مشــروع 
املوازنــة العامــة االحتادية  قانــون 

لســنة مالية معينة تُعد البيانات 
السابقة  للســنة  النهائية  املالية 
اساسا للبيانات املالية لهذه السنة 
وتقدم الى مجلـس النـواب لغـرض 

اقرارهـا.
يعرقل هذا القانون فرص اســتغالل 
الفائــض املالي املتوقع في انشــاء 
االهداف  متعــدد  صندوق ســيادي 
)استقرار ، اســتثمار، اجيال، اطفاء 
ديــون(. بدال مــن ذلك، يــراد تبديد 
الفائــض املتوقــع حتققــه نتيجة 
النفطية ضمن  االيــرادات  حتســن 
قنــوات صــرف جديدة خــارج اطر 
ينظمها  التــي  والتدقيق  الرقابــة 
قانون املوازنة وقانــون االدارة املالية 
رقم )6( لعــام 2019، ممــا يزيد من 
مخاطر الهدر والفساد للمال العام، 
خاصــة في ظــل اضطــراب عمل 
مجلــس النــواب واحلكومة ودخول 
البلد في فراغ دســتوري ومستقبل 

مجهول.
يرجــح ان يكون اقــرار قانون االمن 
الغذائــي والتنميــة بديال مقصودا 
2022، مما  املوازنة االحتادية  ملشــروع 
واملالية  االقتصادية  املصالح  يعطل 
للدولة واجلمهور ويبطىء من حركة 
البنــاء واالعمــار وتنفيــذ اخلطط 

االستثمارية الكبرى.

مشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي يزيد مخاطر الفساد وهدر المال العام
الدكتور حيدر حسين آل طعمة/ كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالء:

* يعرقل القانون استغالل الفائض المالي في انشاء صندوق سيادي وال موجبات ملحة له

تقريـر

السليمانية - عباس اركوازي:
وجه رئيس كتلة احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني في برملــان االقليم 
رســالة شــديدة اللهجة حملت 
الى االحتاد الوطني  تهديدا مبطناً 
الكردســتاني، وذلك على خلفية 
االعتــراض علــى عقد جلســة 
بالتجديــد  للتصويــت  البرملــان 
ملفوضية االنتخابات واالســتفتاء 

في االقليم.

وقــال زانا ملــة خالد فــي مؤمتر 
اجلديد،  الصبــاح  تابعته  صحفي 
"انــه ال ميكن ان نقبل باســتمرار 
تعطيل برملان كردستان، النه على 
اربيل  االحتاد الوطني ان يعلم بانه 
ليســت بغداد، وبرملان كردســتان 
ليــس مجلس النــواب العراقي"، 
مهــددا باللجــوء الــى االغلبية 
البرملانيــة فيمــا لــو اســتمرت 
املعارضة  السياســية  االطــراف 

الجراء االنتخابات، دون ان يسبقها 
وتسمية  االنتخابات  قانون  تعديل 
مفوضية جديدة تخلف املفوضية 
وقتها  انقضــى  التــي  احلاليــة 

القانوني.
باجراء  الدميقراطي  احلزب  ويطالب 
كردســتان  اقليم  في  االنتخابات 
املقبل  االول  تشــرين  شهر  بداية 
بينمــا تعتــرض اغلــب القــوى 
وتطالب  السياســية،  واالحــزاب 

السابق  االنتخابات  قانون  بتعديل 
اربعة  االقليم  واعتبار  االقليم  في 
دوائر انتخابية او اكثر، قبيل اجراء 

االنتخابات.
واضاف رئيس كتلــة الدميقراطي، 
قائالً "اننا اليوم ال نوجه طلبا الى 
رئيس البرملان بل حتذيرا، ونقول لها 
اجلبوا قانون االنتخابات واملفوضية 
ايضــاً الــى البرملــان، وبخالفــه 
التي  االغلبية  الى  فاننا ســنلجأ 

البرملان لضمان اجراء  منتلكها في 
النتخابات في موعدها احملدد".

بدورها ردت كتلــة االحتاد الوطني 
فــي برملــان االقليم بشــدة على 
تصريحات كتلة احلزب الدميقراطي 
مســتعد  الدميقراطي  ان  وقالت، 
لتحقيق  ضمانــا  االقليــم  لبيع 

مصاحله.
وقالــت عضو برملــان االقليم عن 
يونس  شــرين  الوطنــي  االحتــاد 

الوطني  االحتاد  ان  اجلديد،  للصباح 
مع ان يتم تعديل قانون االنتخابات 
في مدة قصيرة، وان جترى انتخابات 
برملــان كردســتان فــي موعدها 
املقرر، مشيرة الى ان تعديل قانون 
تنازالت من  الى  يحتاج  االنتخابات 
جميع االحزاب والقوى السياسية، 
الفتــة الى ان احلــزب الدميقراطي 
وحده من يقف ضد مشروع قانون 

تعديل قانون االنتخابات.

وتابعت شــيرين يونــس، ان احلزب 
الدميقراطي مســتعد لبيع اقليم 
اجل  مــن  بالكامــل  كردســتان 
ضد  والوقوف  احلزبيــة  مصلحته 
وحدة الصــف الكــردي من أجل 

مصلحته.
بدورها اكدت كتلتا حركة التغيير 
الكردســتانية،  العدل  وجماعــة 
وجود اختــالف يصل الى 400 الف 
التي  الناخبني،  صوت بني سجالت 

االنتخابات  مفوضيــة  اعتمدتها 
في العراق، وبني سجالت مفوضية 

انتخابات االقليم.
وطالبت الكتلتــان بتعديل قانون 
االنتخابــات وتثبيت عــدد الدوائر 
ســجالت  وتنظيف  االنتخابيــة، 
الناخبــني مــن اســماء الوفيات 
الكبيرة  والزيادة  املكررة  واالسماء 
بني سجالت العراق واالقليم الجراء 

االنتخابات في موعدها.

الديمقراطي يهدد االتحاد الوطني:

اربيل ليست بغداد وبرلمان كردستان ليس مجلس النواب العراقي

بغداد - الصباح الجديد:
صــوت مجلس الــوزراء، امس 
اســتراتيجية  على  الثالثــاء، 
لتســديد الديــون اخلارجيــة 
 –  2022 للســنوات  والداخلية 
2024، فيمــا وجه بتشــكيل 
فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير 

الطاقة الكهربائية.
اجمللس،  باســم  املتحدث  وقال 
حســن ناظــم، خــالل املؤمتر 
إن  األســبوعي،  الصحافــي 
احلالية  السياســية  "األوضاع 

لم تعرقل عمل احلكومة".
وأشــار ناظم، إلــى أن "رئيس 
مجلــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمي وجه بتشكيل فريق 
عمــل يتهيــأ لتحــدي توفير 
الطاقــة الكهربائية، الفتاً إلى 

بترتيب  العمل شــرع  فريق  أن 
لألشهر  الطاقة  توفير  أولويات 

املقبلة".
الطارئ  الدعم  قانون  وبشــأن 
والتنمية، بني  الغذائــي  لألمن 
أنه "ســيوفر اخلدمــات ونأمل 
التصويت عليه من دون تغيير".
وصوت مجلس الوزراء، بحسب 
"اســتراتيجية  علــى  ناظم، 
لتســديد الديــون اخلارجيــة 
 –  2022 للســنوات  والداخلية 
2024، مؤكداً أن ذلك التصويت 
جــاء نتيجــة ارتفاع أســعار 

النفط".
الــوزراء  أن "مجلــس  وتابــع، 
صوت على قرار يســهل أعمال 
املســتثمرين من خالل جدولة 

القروض التي تسلموها". 

مجلس الوزراء يصوت على تسديد 
ديون البالد خالل ثالث سنوات

مستندا الى ارتفاع أسعار النفط

بغداد ـ الصباح الجديد: 
جنــا نائبان من التيــار الصدري 
الســيادة، من  وآخر من حتالف 
محاولــة اغتيــال فــي ناحية 
العاصمة  شــمالي  الراشدية 
بغــداد، وأورد محامــي النائب 
من حتالف السيادة، ان "احملاولة 
فشــلت والنــواب الثالثة جنوا 

منها".
ووقعت محاولــة اغتيال )علي 
الساعدي(  و)حسام  الساعدي( 
مــن التيار الصــدري، و)محمد 
الدليمي( مــن حتالف  فاضــل 
منتصف  نحــو  في  الســيادة 

الليلة قبل املاضية.
وبعد احملاولــة، كتب النائب من 
الساعدي،  علي  الصدري  التيار 
فيســبوك:  على  صفحته  في 
عن  الغدر  رصاصات  تثنينا  "لن 
الســير بطريق اإلصــالح الذي 
خطه ســماحة القائد السيد 
مقتدى الصدر )أعزه اهلل( إلنقاذ 

الوطن".
محامي  عدنــان  قتيبة  وقــال 
الدليمي  فاضل  محمد  النائب 
امــس الثالثــاء: "فــي حوالي 

قبل  الليلة  من   12:00 الساعة 
املاضية، بينمــا كان ثالثة نواب 
مــن التيــار الصــدري وحتالف 
مشــاركتهم  بعد  الســيادة 
وتوجههم  فاحتــة  في مجلس 
القدس  لتفقد محطة كهرباء 
القريبة  الراشــدية  ناحية  في 
مــن بغــداد، تعرضــوا حملاولة 
الثالثة  النــواب  اغتيــال، لكن 
لم  وأفراد حمياتهم وسواقهم 

يصابوا بأذى".
وحســب عدنان، اطلق شخص 
النار على النواب الثالثة الذين"  
توجهوا بعد احلــادث إلى مركز 
دعوى، حيث  الشرطة وسجلوا 
أن النواب تعرفــوا على مطلق 
النار ويجري العمل حالياً إللقاء 

القبض عليه ".
الدميقراطي  احلــزب  وتعــرض 
السيادة  وحتالف  الكوردستاني 
وهجمــات  مضايقــات  إلــى 
وتفجيرات ملقراتهما في أعقاب 
حتالفهمــا مع التيــار الصدري 
وتشــكيل حتالف إنقــاذ وطن 
بعد انتخابات )10 تشرين األول 

2021( النيابية املبكـرة.

ثالثة نواب من تحالف إنقاذ
وطن ينجون من محاولة اغتيال

اللقاح أمانك وامان عائلتك



تقرير
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بغداد ـ الصباح الجديد:

والبحث  العالي  التعليم  وزير  أعلن 
العلمــي الدكتــور نبيــل كاظم 
عبــد الصاحــب اســتحداث عدد 
من األقســام العلمية اجلديدة في 
اجلامعات والكليات األهلية وتعليق 
بعض االختصاصات غير املناســبة 

لسوق العمل.
وقال الوزيــر لدى ترأســه اجتماع 
للجامعــات  العامــة  الهيئــة 
ملــف  أن  األهليــة  والكليــات 
للتقييم  يخضــع  االســتحداثات 
ودراسة املؤشــرات املتعلقة بسوق 
العمــل واملســتلزمات العلميــة 
واملوارد البشرية التخصصية بعيدا 

عن الوساطات أو محاوالت التأثير.
ووجــه الوزير اجلامعــات والكليات 
باملــاكات  االرتقــاء  األهليــة 
التحتية  البنى  وتطوير  التدريسية 
واخملتبــرات وبيئة البحــث العلمي 
واالســتعداد لامتحانات النهائية 
وعدم  الثانــي  الدراســي  للفصل 
إثقــال كاهل الطلبــة باملطالبات 
األجور  علــى  واالقتصــار  املاليــة 
الدراســية وعدم السماح بحضور 
املستثمرين في اجتماعات مجالس 

اجلامعات.
االهتمــام  الــى  الوزيــر  ودعــا 
بالتخصصــات التقنيــة في ضوء 
إطار املؤهات الــذي أقرته منظمة 
اليونســكو والتوجه الــى تفعيل 
نظــام بولونيــا بروســس ومتكني 
الدراســية  متطلباته  من  الطلبة 
وتوفير املســتلزمات اللوجســتية 
الكاملة لتخصصات طب األسنان 
واجنــاز  والتمريــض  والصيدلــة 
متطلبات االمتحانات التقوميية في 
األســنان  وطب  الطب  تخصصات 

والصيدلة والتمريض.
الوزيــر بتخصيص ما ال  كما وجه 
يقل عن نســبة %25 من االيرادات 
املالية لدعم خطة البحث العلمي 
واستيعاب حملة الشهادات العليا 
واإلفــادة القصــوى مــن خريجي 
وتشكيل جلنتني  العاملية  اجلامعات 
نظام  تفاصيل  لوضــع  مختصتني 
صنــدوق التقاعــد للعاملــني في 
اجلامعات والكليات االهلية ودراسة 
برامج  بعض  اســتحداث  إمكانية 

اجلامعات  فــي  العليا  الدراســات 
العاملية  الداخلة فــي التصنيفات 
وحتقيق  اجلودة  متطلبــات  ومراعاة 
الطلبة  ألعداد  املعيارية  النســبة 

والتدريسيني.
وناقش احلاضرون عددا من املقترحات 
بتطويــر  اخملتصــة  والطروحــات 
وحتسني األداء األكادميي واختتم وزير 
على  بالتأكيد  االجتمــاع  التعليم 
ميثل  األهلي  اجلامعــي  التعليم  أن 
شــريكا أساسيا في حتقيق أهداف 
املؤسســات التعليميــة ويخضع 
لذات احملددات واملعايير املعتمدة في 

تقييم اجلامعات احلكومية. 
علــى صعيد اخــر كرمــت نقابة 
األكادمييــني العراقيني وزير التعليم 

مبناسبة يوم األكادميي العراقي
خال االحتفال املركزي باملناســبة 

الــذي أقامتــه نقابــة األكادمييني 
رئيس  بحضور  بغــداد  جامعة  في 
العراقي وحشد من  العلمي  اجملمع 
أساتذة اجلامعات وممثليها من شتى 

احملافظات العراقية.
وأشــاد وزير التعليم فــي كلمته 
بجهــود النقابــة فــي التعضيد 
العالي  التعليم  ملؤسسات  املهني 
والبحــث العلمي وإســهامها في 
حوارات مجالس اجلامعات على وفق 

املتطلبات العلمية الرصينة.
وأكد الوزير أن التدريســيني حتملوا 
وأن  باليسيرة  مسؤوليات ليســت 
اإلدارات اجلامعيــة العليــا ال ميكن 
الســمعة  أن حتقق متطلبات  لها 
األكادمييــة ما لم تنهض طواقمها 
املهمة  بهذه  والبحثيــة  العلمية 
وتتظافر جهــود اجلميع في حتقيق 

النتائــج اإليجابيــة فــي مجــال 
التطويــر وحتســني األداء والتركيز 
أن  الى  النشر العلمي مشيرا  على 
أكثر  سجلت  العاملية  املستوعبات 
من تســعني ألف بحث علمي في 
مجاالت تخصصية متنوعة قدمها 
مختلف  من  العراقيــون  الباحثون 
اجلامعــات والكليــات احلكوميــة 

واألهلية.
ودعــا وزيــر التعليم فــي كلمته 
واجلهات  العراقي  النــواب  مجلس 
اخملتصــة الــى دعــم املؤسســة 
موازنات  وتخصيــص  األكادمييــة 
داعمــة للجامعــات كونهــا من 
أهــم املؤسســات املســؤولة عن 
ومعاجلــة  املســتدامة  التنميــة 
قانــون التقاعد وإعطاء خصوصية 
األثر  وتــدارك  اجلامعات  ألســاتذة 

الذي ســيخلفه إحالــة اكثر من 
األساتذة  من  تدريســي  االف  ثاثة 
واألساتذة املساعدين على التقاعد 
في غضون السنوات الثاث املقبلة 
وحماية احلريات األكادميية املسؤولة 
وتوفير احتياجات األساتذة بالعيش 

والسكن الكرمي.
كلمته  فــي  التعليم  وزيــر  ووجه 
اجلامعــات ومجالســها وجلانهــا 
في  صاحياتها  بتفعيــل  اخملتصة 
متديد خدمات التدريسيني على وفق 
قانــون اخلدمــة اجلامعية موضحا 
أن الــوزارة عملــت منــذ أكثر من 
نظام صندوق  ســنة على صياغة 
التقاعد للتدريسيني والعاملني في 
اجلامعات والكليات األهلية وجنحت 
الوزراء  فــي مجلس  مؤخرا  بإقراره 
من أجــل احملافظة علــى الطاقات 

البشــرية ذات األثــر العلمــي من 
حملة الشهادات العليا.

مــن جهته قال نقيــب األكادمييني 
العراقيني الدكتــور مهند الهالي 
في كلمتــه ان النقابة تعمل على 
استثمار كل السبل املتاحة من أجل 
الوقت  في  داعيــا  األكادمييني  دعم 
نفسه الى استحداث مجلس أعلى 
بتشريع  واملضي  والتعليم  للتربية 
للمؤسسات  تضمن  التي  القوانني 
اجلامعية وأســاتذتها ما يطمحون 

إليه.
وتخلل احلفل قصيدة لرئيس اجملمع 
الدكتور محمد  العراقــي  العلمي 
حســني آل ياســني وعــرض فني 
املوسيقي  للتراث  الوطنية  للفرقة 
الشــهداء  لذوي  وتكرمي  العراقــي 
واملتوفني من األســاتذة ونخبة من 

البصرة ـ الصباح الجديد:
تفقد وزير النقل الكابنت ناصر حسني 
بندر الشــبلي امــس الثاثاء وضمن 
جولته امليدانية ملشــاريع النقل في 
البصرة ، مشــاريع االرصفة اخلمسة 
العماقــة يرافقُه عدد مــن اعضاء 
املستقلني  واالعضاء  النواب  مجلس 
من حركة امتداد برئاسة النائب عاء 

الركابــي ومدير عــام املواني فرحان 
الفرطوسي ومدير عام النقل البحري 
السلطة  ومدير  االمارة  الدين  محيي 
نســب  على  للوقوف  وذلك  البحرية 
االجنــاز املتحققة في تلك املشــاريع 
واملواطنني على  العــام  الرأي  واطاع 

وتيرة العمل املتصاعدة في امليناء .
مفصاً   الوزيــر شــرحاً  قــدم  كما 

العضاء مجلــس النواب عن حيثيات 
العمل في امليناء واملدد الزمنية احملددة 
لتنفيذ واجناز املشروع ونسب االعماق 

املتفق عليها في املشرو
والفنية  الهندسية  املاكات  شرعت 
والتشغيلية في وزارة النقل / الشركة 
العراق شعبة  العامة لسكك حديد 
الهندسة املدنية ، باجناز حملة تأهيل 

وادامة قطاعــات محطات )الناصرية 
فــي   ) /البطحاء/شــويعرية/لقيط 
كم 354 وكــم 436 وكم 429 حيث 
مت العمل على صيانــة اخلط الرئيس 
وحتشية العوارض املتساقطة اضافة 
العوارض  مــن  مجموعة  نقــل  الى 
الكونكريتية على طول خط محطة 

قطار البطحاء .

جــاء ذلك على ضــوء توجيهات وزير 
بندر  ناصر حســني  الكابنت  النقــل 
من  املســتمرة  واملتابعة  الشــبلي، 
قبل مدير عام الســكك طالب جواد 
بالواقع  كاظم احلســيني لارتقــاء 
اخلدمي والتشــغيلي بتقــدمي ماهو 
افضل مــن اخلدمات للمواطن الكرمي 
، ســيما ان احلملة شــملت اعمال 

قطاع محطتي كرماشية / شويعرية 
على صيانــة اخلط  ورفع وحتشــية 
ومثبتات  الكونكريتيــة  العــوارض 
السكة املتســاقطة وتبديل حواصر 
لتامني سير  القطاع  باستيكية في 
القطارات الصاعــدة والنازلة اضافة 
الى حملة ازالة املعابر غير النظامية 

عدد2 في كم 389عمود 6وعمود 9. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجنـزت شركة أبن ماجد العامة التابعة 
إلــى وزارة الصناعة واملعادن مشــروع 
إســتراتيجية  خزانات  ثمانية  إنشــاء 
للنفــط اخلــام ســعة ) 58( الف متر 
ُمكعــب للخزان الواحد مع شــبكات 
األنابيــب اخلاصة بها ومنظومة الضخ 
ُمدير عام  وأعلـــَن   . وُغرف السيطـرة 

جاســـم  حيـــدر  املُهندس  الشركة 
طاهـــر عن أَن الشركة وبالتعاون مع 
شــركة نفط البصرة وشــركة باريزا 
اإليطالية باشــرت بضخ النفط اخلام 
إلــى اخلزانــات ِعبرَ شــبكات األنابيب 
العماقــة اخلاصــة بها  واملضخــات 
لغرض الفحص النهائي ومن ثَمَّ الضخ 
للتصدير ، ُمشــيراً إلى أَن هذا املشروع 

يُعد أكبر مشروع اســتراتيجي تنفذُه 
إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
بإشراف شــركة باريزا اإليطالية حيث 
سُيســهم املشــروع في إضافة ) ٣ ( 
مايــني برميل كخزيــن للنفط مبُعدل 
إماء وتفريــغ أربع مرات في الشــهر 
وهــي أقــل ُمعــدل أي ) ١٢ ( مليــون 
برميل شــهرياً و ) ١٤٤ ( مليون برميل 

. على صعيد متصل أعلنـــت  سنوياً 
شــركة ديالى العامة التابعة إلى وزارة 
الصناعة واملعادن عن جتهيز الشــركة 
العامة لتوزيع كهرباء الوسط مبُحوالت 
التوزيع وفــق العقد املُبرم بني الطرفني 
واملُتضمــن جتهيز ) ٦٠٠ ( ُمحولة توزيع 
وعلى وجبـات   وقـاَل ُمدير عام الشركة 
املُهندس عبد الســتار مخلف اجلنابي 

أن الشــركة وبجهود حثيثة ملاكاتها 
مــن املُهندســني والفنيــني وكافــة 
العاملــني فيها تُواصل دعم وإســناد 
باخلدمات  لإلرتقــاء  الكهربــاء  قطاع 
املُقدمة إلى املُواطنني من ِخال رفدها 
مبُنتجات الشركة من احمُلوالت بنوعيها 
واملُواصفات  بالكميات  والُقدرة  التوزيع 
املطلوبة ، ُمفصحاً عن جتهيز الشركة 

العامــة لتوزيــع كهربــاء الوســط 
بالُدفعات الثاثــة من العقد والبالغة 
 KVA ( ُمحولــة توزيع ســعة ) ٣٠٠ (
٢٥٠ ( حتويــل ) KV ١١/٠٤ ( علــى وفق 
أعلى معايير اجلودة واملُواصفات الفنية 
التجهيز  أَن عملية  ، مؤكــداً  العاملية 
املُتبقية  الوجبات  ُمستمرة لتســليم 

وحسب الفترات املُثبتة في العقد .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة العراقية التعامل 
مع أي ارتفاع في أسعار املواد الغذائية 
عبر ثاثة إجراءات، فيما أشــارت إلى 
من  الغذائية  الســلة  حاجــة  تأمني 

الطحني.
وقال املتحــدث باســم وزارة التجارة 
محمد حنون إن “ارتفاع أســعار املواد 
الغذائية جنم عــن أزمة عاملية نتيجة 
احلرب الروســية – األوكرانية كونهما 

من أكبر البلدان املصدرة”.
وأضــاف، “فــي العراق نضع الســلة 
الغذائية في خط موازٍ خلط األســعار 
بقيــة التخفيف عن كاهل املواطنني، 
ولذلك كان قرار مجلــس الوزراء رقم 
160 نقلــة نوعية لاهتمام بالبطاقة 
التموينية وجتهيــز 7 مفردات لـ )40( 

مليون مواطن عراقي”.
“الــوزارة ضخــت كميات  أن  وأكــد 
كبيرة من املواد الغذائية عبر ســلتني 
باملوازاة مع اســتمرار احلــرب، وتقارير 
وزارة التخطيط بــأن هناك انخفاضا 
كبيرا فــي اإلقبال على املواد الغذائية 

التجارية، وهــذا تطور  في األســواق 
كبير ألن املواطــن أصبح يعتمد على 
ما يتســلمه من املواد الغذائية ونحن 
ارتفاع  نتابــع األســعار ونعالــج اي 
بثاثة إجراءات هــي الصيغ القانونية 
توزيع  لردع اخملالفني والتوعيــة وأيضاً 

مفردات البطاقة التموينية”.
وتابع املتحدث باسم الوزارة أن “بعض 
التجار قامــوا باالحتكار ما تســبب 
إجراءات  واتخذنــا  األســعار،  بارتفاع 
بحق 50 تاجــراً” ، وأكــد أن “التجارة 
متتلك خزينا جيــداً من احلنطة احمللية 
وال تلكؤ في توزيع مــادة الطحني ومت 
التعاقــد لشــراء 150 ألــف طن من 
احلنطة االســترالية و100 ألف أخرى 
مــن احلنطــة األملانيــة واقتربنا من 
الوزارة  لرفد  أيضاً  التسويقي  املوسم 
إلى  بكميات من احلنطة احمللية تصل 

3 مايني طن”.
ومع شــح املواد الغذائية في العالم، 
الروسي  الغزو  وانفجار أسعارها جراء 
ألوكرانيا، وفرت وزارة التجارة العراقية 
خزينــا من مادة احلنطة االســترالية، 

لدعم ملف البطاقة التموينية.
باخرة  اجلنوبيــة  املوانئ  واســتقبلت 
محملــة بكميــة 52 ألــف طن من 
البطاقة  حلساب  األسترالية،  احلنطة 
التموينية ضمن اإلجــراءات العاجلة 
لتوفيــر هذه املــادة، وتهيئــة خزين 
اســتراتيجي للمرحلــة املقبلة، وفق 
بيان لــوزارة التجارة تلقى موقع “احلل 

نت”، نسخة منه.
وقــال مدير الشــركة العامة لتجارة 
احلبوب، محمد حنون، بحسب البيان، 
الستقبال  أيضا  تســتعد  “املوانئ  إن 
باحلنطــة  محملــة  ثانيــة  باخــرة 
األسترالية، ليصبح مجموع الكميات 
100 ألف طن”، فيما باشــر  الواصلة 
أسطول النقل، بنقل حمولة احلنطة 
الواصلة ضمن محــاور خطة التوزيع 
املركزيــة املقــررة مــن قبل قســم 

التسويق في الوزارة، بحسب البيان.
وفي وقت ســابق، اســتقبلت ملوانئ 
العراقية، باخرة محملة بآالف األطنان 
الســلة  لصالح  اخملصص  األرز،  مــن 

الغذائية الرمضانية.

CMB VAN DI� الباخــرة  “وكانــت 
JCK” قــد وصلت املوانــئ العراقية، 
محملة بـ 44 ألــف طن من مادة الرز 
الغذائية  الســلة  اخملصص لصالــح 
بتوزيعها  املباشرة  مت  التي  الرمضانية 
على املواطنني، وفقا لبيان أوردته وزارة 
التجــارة، وأطلع موقع “احلل نت” على 

نسخة منه.
وذكر البيــان أن “فريقا رقابيا بصحبة 
العامة لتجارة  الشركة  فاحصني من 
املــواد الغذائية، اســتقلوا ســطح 
الباخرة لســحب منــاذج الــرز بغية 
القيام بفحصه في مختبرات قســم 
انطاق  النوعيــة، قبــل  الســيطرة 

عمليات التفريغ وجتهيز الوكاء”.
وباشرت وزارة التجارة خال اذار املاضي 
جتهيــز الوجبتني األولــى والثانية من 
رمضان  لشــهر  الغذائيــة  الســلة 
التموينية  البطاقة  املبارك، مبفــردات 
والســلة الغذائية اجملهزة للســكان، 
كإجراء لضبط أسعار املواد الغذائية، 
وإنهاء حالة املضاربات باألسعار، جراء 

الغزو الروسي على أوكرانيا.

وزارة التعليم العالي.. استحداث أقسام
علمية جديدة في الجامعات األهلية 

احتفلت بمناسبة يوم األكاديمي العراقي

وجه وزير التعليم 
العالي بعدم إثقال 

كاهل الطلبة 
بالمطالبات المالية 

واالقتصار على 
األجور الدراسية 

وعدم السماح 
بحضور المستثمرين 

في اجتماعات 
مجالس الجامعات

مع تعديل  قانون احملكمة االحتادية الذي 
مت مبوجبــه اختيار قضاة جــدد يتولون 
مسؤولية إدارة احملكمة وإصدار القرارات 
ومع اجــراء انتخابات جديــدة واختيار 
مجلس نواب جدد برزت احلاجة الكبيرة 
السياسية  القوى  جلوء  مع  للمحكمة 
الى احملكمة في عدة مناســبات تخص 
انعقاد مجلس النواب او اختيار أعضاء 
رئاسته فأية خطوه تتخذ داخل اجمللس 
احملكمة  امــام  للطعن  تكون عرضــة 
ابتداء من حلظة اعان نتائج االنتخابات 
وليــس انتهــاء بالطعــن  بفتح باب 
الترشيح لرئاسة اجلمهورية و ال يخفى 
على احد ان دوافــع اللجوء للمحكمة 
ليست قانونية وال دستورية صدفة بل 
هي سياســية بامتياز ذلك ان الطعون 
التي قدمــت للمحكمة خصوصا في 
الفترة األخيرة جــاء اغلبها من جهات 
دعوى  االنتخابات خصوصا  في  خاسرة 
الطعن باجللســة األولى التي اسفرت 
ونائبيه  رئيــس اجمللــس  انتخــاب  عن 
التي نظمتها  األخــرى  الدعوى  كذلك 
احملكمة كان الباعث لها سياسي قبل 
ان يكون قانونيــا ورغم ذلك فان قرارات 
الدستور  احملكمة جاءت منسجمة مع 
الى حد كبير وساهمت بإعادة االعتبار 
للمؤسســة القضائيــة أوال بوصفها 
املرجع اخملتص حلل النزاعات التي تنشا 
نتيجة تطبيق الدســتور وبينت ان حل 
السياســية يكون عن طريق  اخلافات 
اللجــوء للقضــاء وليس عــن طريق 
االتفاقات السياســية كما كان يحدث 
ســابقا في احلكومات الســابقة التي 
كانت تعالج اخلافات عن طريق اتفاقات 
تتغير  وعندما  السياسية  األطراف  بني 
احلكومات تظهر اخلافات مجدا او تعود 
الكثير  ان  للمواجه علمــا  املشــكلة 
من اخلافات السياســية احلالية جاءت 
نتيجة لتراكمات ســابقة ,كان جتاهل 
القضــاء احد أســباب ظهورها حاليا  
فلو مت حل كافة املشاكل واخلافات عن 
طريــق القضاء ملا واجهتها املشــاكل 
التي نواجهها االن كمشــكلة النفط 
التي عادت تطفو على السطح  والغاز 
مجــددا بعد قــرار احملكمــة االحتادية 
القاضي بعدم دستورية بعض نصوص 
قانون النفط والغاز في اإلقليم وبالتالي 
عدم شــرعية قيام ســلطات اإلقليم 

بإدارة ملف النفط بشكل منفرد
اجلانــب االخر يكشــف لنا عــن وجود 
ازمة تتمثل بأن نصوص الدســتور غير 
السياســي  الواقع  معاجلة  على  قادرة 
واحلكومــي وعــدم قدرتهــا على حل 
التي تطرا نتيجــة تطبيق  املشــاكل 
نصوص الدســتور وان كان هدا اجلانب 
حالة صحية لكن اجلانب غير الصحي 
الدســتور  نصوص  بقصــور  يتمثــل 
عن معاجلة املشــكات مما يســتدعي 
تعديل دلك النصوص وملئ الشــفرات 
التــي تعانــي منها وصــوال حلالة من 
االكتفاء النصي أي االكتفاء بالدستور 
كمرجع وحيد يطبق ويراعي عند اجراء 
االستحقاقات الدستورية كاالنتخابات 
وما يتبعها من إجــراءات أخرى تتمثل 
بانتخاب رؤســاء السلطتني التنفيذية 
والتشــريعية الن كثــرة اللجــوء الى 
احملكمــة االحتاديــة يعني اســتحداث 
نصوص موازية للدســتور وهي قرارات 
احملكمــة االحتادية التي تكــون واجبة 
التطبيق اكثر من الدســتور كما نص 
لدستور نفسه على دلك لكن الدي مييز 
قرارات احملكمة  الدســتور عن  نصوص 
السياســة ال  األطراف  ان  االحتادية هو 
تكتــرث بتلك القــرارات او ال تلتزم بها 
في بعض األحيان مثلما تلتزم بنصوص 
الدستور التي تعد حجة عليها كما في 
قرار احملكمة القاضي بعدم دســتورية 
اســتخراج النفــط و بيعــه من قبل 
سلطات إقليم كردستان حيث أعلنت 

سلطات اإلقليم انها لن تلتزم بالقرار

المحكمة االتحادية 
وسؤال الدستور

وزير النقل يتفقد مشاريع االرصفة الخمسة العمالقة في البصرة 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ  وكاالت:
حّذرت كيم يو-جونغ، شــقيقة زعيم كوريا 
الشــمالي،ة كيم جونــغ-أون، وإحدى كبار 
مستشاريه، االثنني، كوريا اجلنوبية من أّنها 
في حال شّنت ضربة عســكرية استباقية 
على أي هدف في الشــمال فــإّن بيونغ يانغ 
“للقضاء” على  النووي  السالح  ستستخدم 

اجليش الكوري اجلنوبي.
وهذا التحذير الذي نقلته عن كيم وســائل 
اإلعالم الرسمية ميّثل ثاني رّد ناري من جانب 
املرأة الواســعة النفوذ فــي بيونغ يانغ على 
تصريحــات أدلى بهــا وزير الدفــاع الكوري 

اجلنوبي، سوه ووك، قبل ثالثة أيام.
وقال ســوه اجلمعة املاضية إّن سيول لديها 
صواريخ “قادرة على إصابة أّي هدف في كوريا 
الشمالية بدّقة وســرعة”، في وقت كّثفت 
فيه بيونغ يانغ خالل األشهر األخيرة جتاربها 
على صواريخ بالســتية وتهّدد باســتئناف 

جتاربها النووية. 
ونقلت وكالة األنباء الرســمية الكورية عن 
كيم قولها إّنه كان “خطــأً كبيراً جداً” من 
قبل هــذا “اجملنون” أن يتطــرق إلى إمكانية 

توجيه ضربة استباقية لقوة نووية.
الشــمالية  الكورية  األنباء  وكالــة  ونقلت 
الرســمية عن كيم حتذيرها لسيول من أّنه 
“إذا اختارت كوريا اجلنوبية مواجهة عسكرية 
معنا، فإّن قّوتنا النووية القتالية ســتضطر 

حتماً ألداء مهمتها”.
وذّكرت كيم بأّن “املهّمة األساسية” للقوات 
النوويــة الكوريــة الشــمالية هــي الردع، 
لكن في حال اندلع نزاع مســّلح، فســيتم 
“للقضاء على  األســلحة  اســتخدام هذه 

القوات املسّلحة للعدو بضربة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحب مجلس األمن الدولــي بإعالن املبعوث 
اخلاص لألمــني العام لألمم املتحدة إلى اليمن 
هانس غروندبرغ هدنة ملدة شهرين، داعيا إلى 
اغتنامها إلحراز تقدم نحو وقف إطالق النار 

وتسوية سياسية.
وقال أعضاء مجلــس األمن في بيان لهم إن 
“الهدنة فرصة لتخفيف املعاناة اإلنســانية 

لليمنيني وحتسني االستقرار اإلقليمي”.
ودعــوا إلى “اغتنــام الفرصة التــي توفرها 
املبعــوث اخلاص لألمم  والعمــل مع  الهدنة 
املتحدة إلحراز تقدم نحو وقف شامل إلطالق 

النار وتسوية سياسية شاملة”.
وحث األعضــاء على “بنــاء الثقة من خالل 
إجراءات مثــل إعادة فتح طريــق تعز، على 
ســبيل املثال ال احلصر، والتدفــق املنتظم 
لشحنات الوقود والبضائع والرحالت اجلوية، 

وفقا للهدنة املتفق عليها”.
وأكدوا “دعمهــم الكامل للجهود املتعلقة 
باملشاورات السياسية التي يبذلها املبعوث 

اخلاص لألمم املتحدة”.
وجدد أعضــاء اجمللس “التأكيد على الضرورة 
امللحة لعملية شــاملة بقيــادة مينية، حتت 

رعاية األمم املتحدة.

“بالسالح النووي”.. كوريا 
الشمالية تهدد بإبادة
جيش جارتها الجنوبية

مجلس األمن يحث على 
اغتنام الهدنة لوقف
اطالق النار في اليمن 

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

فــي الوقت الذي ضربــت فيه القوات 
الروســية أوكرانيا، يجتمع املسؤولون 
في الصني خلف أبواب مغلقة لدراسة 
فيلم وثائقي من إنتاج احلزب الشيوعي 
ميجد الرئيس الروســي، فالدميير بوتني، 

باعتباره بطال.
نشرته  تقرير  الفيديو، بحسب  ويزعم 
صحيفــة نيويورك تاميــز، إن “االنهيار 
املهني لالحتاد الســوفيتي كان نتيجة 
جلهــود الواليــات املتحــدة لتدميــر 

شرعيته”.
ببوتني  الوثائقــي  الفيلــم  ويشــيد 
الســتعادة مكانة ســتالني كـ”زعيم 
عظيم” في زمــن احلرب وجتديد الفخر 

الوطني مباضي روسيا.
الصني  تقــدم  للعالــم،  وبالنســبة 
نفسها على أنها متفرج مبدئي على 
احلرب في أوكرانيــا، وال تقف مع أحد 

اجلانبني.
ولكــن فــي الداخــل، يدفــع احلزب 
تصور  بحملــة  الصيني  الشــيوعي 
بدال  املعاناة  روســيا كضحية طويلة 
من كونها معتدية، وتدافع عن عالقات 
الصني القوية مع موســكو باعتبارها 

عالقات حيوية.
“فهم صحيح للحرب”

ونظمــت اجلامعات الصينية دروســا 
إلعطــاء الطــالب “فهمــا صحيحا” 
للحرب، وغالبا ما سلطت الضوء على 

مظالم روسيا مع الغرب.
ونشــرت صحف احلزب سلســلة من 
التعليقــات التي تلقــي باللوم على 

الواليات املتحدة في الصراع.
البــالد، نظم احلزب  وفي جميع أنحاء 
للمســؤولني  جلســات  الشــيوعي 
ملشاهدة ومناقشــة الفيلم الوثائقي 

التاريخي.
وال يذكر الفيديو الذي تبلغ مدته 101 
دقيقــة، والذي اكتمــل العام املاضي، 

احلــرب فــي أوكرانيا، لكنــه يقول إن 
روسيا محقة في القلق بشأن اجليران 

الذين انفصلوا عن االحتاد السوفيتي.
ويصــف الفيديــو بوتني بأنــه يطهر 
روسيا من الســموم السياسية التي 

قتلت االحتاد السوفيتي.
ويزعم الــراوي في الفيلــم “إن أقوى 
ســالح ميتلكــه الغرب هــو، بصرف 
النظر عن األسلحة النووية، األساليب 
الصراع  فــي  يســتخدمونها  التــي 
األيديولوجــي”، ومت تخصيص الفيديو 
للعرض الداخلــي ، أي للجماهير التي 
يختارها مسؤولو احلزب وليس  للنشر 
العام ، ولكن الفيديو والسيناريو ظهرا 

مؤخرا على اإلنترنت في الصني.
ويــزع أنه منذ زوال االحتاد الســوفيتي 
أوروبا  الــدول فــي  “أصبحــت بعض 
الشــرقية وآسيا الوســطى والقوقاز 
الحتوائها  للغــرب  متقدمــة  مواقع 

والتدخل في روسيا”.
إنه لطاملا استخدم  وتقول الصحيفة 
قادة الصني انهيار االحتاد الســوفييتي 
كحكايــة حتذيريــة، لكــن الرئيــس 
احلكاية  هذه  أعطــى  احلالي  الصيني 
طابعا أكثر إحلاحا وإنذارا، مضيفة إنه 
بقيامه بذلــك، احتضن بوتني كزميل 
“مصطــف ضــد الهيمنــة الغربية، 
وأظهر للشــعب الصيني أن الرئيس، 

شي، لديه شريك في قضيته”.
ويأتي هذا التحرك الصيني بالتزامنمع 
الكشــف عن  ارتكاب اجلنــود الروس 
فظائع، حيث عثر على مدنيني مصابني 
بطلقات نارية في الــرأس أو وأيديهم 
مقيدة خلف ظهورهــم قبل قتلهم 

في مدن أوكرانية.
بايدن،  الرئيــس األميركي جــو  وجدد 
الروسي،  نظيره  إلى محاكمة  الدعوة 
فالدميير بوتني، بتهمــة ارتكاب جرائم 
حرب بعد يــوم على انكشــاف صور 
مروعة جلرائم قتــل يعتقد أن القوات 
الروســية اقترفتها في مدينة بوتشا 
األوكرانية. وتأتي دعوات بايدن وســط 

أججته  الذي  العاملي  الغضب  تصاعد 
الصــور القادمــة من بوتشــا، وأيضا 
األنباء عن استمرار القصف على مدن 

ميكوالييف وخاركيف.
وقال بايدن “قد تتذكرون أنني تعرضت 
مجرم  بأنه  بوتــني  لوصفي  النتقادات 
حــرب”، مضيفــا “حســنا، رأينا ذلك 

يحدث في بوتشا - إنه مجرم حرب”.
وأضاف “لكن علينا أن جنمع املعلومات. 
علينا أن نســتمر في تزويــد أوكرانيا 
باألســلحة التــي حتتاجهــا ملواصلة 
القتــال، وعلينا أن نحصــل على كل 
التفاصيل إلجراء محاكمة على جرائم 
احلرب. هذا الرجل وحشــي وما يحدث 

في بوتشا أمر شائن”.
لكن الصــني رفضت حتــى اآلن إدانة 
بوتني على احلرب التي أودت بحياة آالف 

املدنيني.
التي  الضغــوط  مــن  الرغم  وعلــى 
ميارســها زعمــاء العالــم اآلخــرون 
الســتخدام الصــني نفوذهــا علــى 
األزمة،  إنهاء  في  للمساعدة  موسكو 
لــم تفعل بكني شــيئا يذكر ســوى 

الدعوة إلى السالم.
وعبر وانغ يي، وزيــر اخلارجية الصيني، 
اخلميس، عن التزام بالده بعالقات قوية 
مع موسكو خالل محادثات مع نظيره 

الروسي سيرغي الفروف في الصني.
وقد صورت إدارة بايدن احلرب على أنها 
واالستبداد.  الدميقراطية  منافسة بني 
فيما يصعــد املســؤولون الصينيون 
رواية مضــادة مفادها أن االســتبداد 
الذي تقوده الواليات املتحدة هو مصدر 

الصراع في أوكرانيا وأماكن أخرى.

وهم يعتبرون الصني وروسيا مهددتني 
بـ “الثورة امللونــة”، وهي وصف احلزب 
عن التمــردات املدعومة من احلكومات 
الغربية. ومن املرجح أن تعزز تعليقات 
الرئيس بايدن األخيــرة التي تدعو إلى 

اإلطاحة ببوتني وجهة نظر بكني.
ويقول كريســتوفر جونســون، رئيس 
مجموعة استراتيجيات الصني واحمللل 
الســابق فــي وكالة االســتخبارات 
“إنهم  الصينية  للسياســة  املركزية 
بروايتهم اخلاصة  الواقع يؤمنــون  في 
حول الثورات امللونــة ومييلون إلى رؤية 
هذا الوضع برمته على أنه ثورة ملونة 
لإلطاحة  املتحــدة  الواليات  تقودهــا 

ببوتني”.
وقــال جونســون للصحيفــة “على 
كان  والدولــي،  احمللــي  الصعيديــن 

الرواية منذ  )الرئيس( شي، يروج لهذه 
تسمح  إنها  حيث  الســلطة”،  توليه 
له بتبريــر تركيزه الســلطة في يده 
والتغييرات التي أجراها من خالل خلق 

هذا الشعور بالصراع واخلطر”.
ويصور الفيلــم الوثائقي انهيار االحتاد 
للمســؤولني  كــدرس  الســوفيتي 
الصينيــني بعدم الوقوع حتــت “إغراء 

الليبرالية الغربية”.
الصني  إن  الوثائقــي  الفيلــم  ويقول 
يجب أال تتبع أبدا املســار الذي سلكه 
ميخائيــل غورباتشــوف، آخــر زعيم 
لالحتاد السوفييتي بدأ عملية االنفتاح، 

واالنخراط مع الغرب.
وفي عام 2013، وضع مسؤولو الدعاية 
فــي عهد، شــي، فيلمــا وثائقيا عن 
الدروس املســتفادة مــن انهيار االحتاد 

السوفيتي.
ويزعــم الفيلــم الوثائقــي الصيني 
اجلديد إن ســتالني كان زعيما “حتديثيا 
ذهــب بعمليات التطهيــر بعيدا جدا 
لكنها في البداية كانت شيئا ضروريا 
نظــرا للتهديدات التــي يتعرض لها 

احلكم السوفيتي”.
ويعتبر ســتالني مســؤوال عن مقتل 
ووفاة عشــرات املاليني من السوفييت 

بسبب إجراءاته التعسفية.
الوثائقــي تراجع االحتاد  ويعزو الفيلم 
الســوفييتي إلى التحرر السياســي، 
وخاصة ما تســميه بكــني “العدمية 
التاريخيــة”، أو التأكيــد على أخطاء 

احلزب الشيوعي وأفعاله السيئة.
ويتهم التقرير املؤرخني الذين ينتقدون 
الثــورة الســوفيتية بتلفيــق أعداد 
القتلى املقدرة بعــدة ماليني من أجل 
تلويث عمليات التطهير التي قام بها 

ستالني.
وقال سيرغي رادتشينكو، األستاذ في 
كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية 
الصيني  التاريخ  يدرس  الذي  املتقدمة 
والســوفيتي “لقد أخذوا درسا واحدا 
فقــط مــن كل هذا، وهــو أنك يجب 

أال تســمح بأي حرية تعبيــر، ألن هذا 
النوع من احلرية يؤدي حتما إلى فقدان 
يخلق  وهذا  السياســية  الســيطرة 

الفوضى”.
إلى  الفضل  الوثائقي  الفيلم  وينسب 

بوتني في استعادة روح روسيا.
بوتني وهو يســير في  الفيلم  ويظهر 
على  روسيا  انتصار  مبناســبة  موكب 
أملانيــا النازية، وشــباب روس يقبلون 

الفتة حتمل صورته.
ويتــم تصويــر القادة الســابقني في 
موســكو ، وعلى رأسهم غورباتشوف 
أنهم  ، علــى  ونيكيتــا خروتشــوف 
بـ”اإلصالح  مســحورون  مخادعــون، 

الليبرالي والتفوق الغربي”.
 “عبادة الشخصية”

املدير  نائــب  كيانــغ،  تشــنغ  ويقول 
السياســات  أبحاث  الســابق ملكتب 
بإعداد  واملستشــار  للحــزب  املركزي 
الفيلم الوثائقي إن “حب حزب وزعيمه 

ليس عبادة للشخصية”.
الصحيفة،  بحســب  احلملة،  وتهدف 
إلى غرس الوالء بني الكوادر قبل مؤمتر 
احلزب الشيوعي الصيني في أواخر هذا 
العام حيث يبدو أن شي مرشح للفوز 

بوالية ثالثة.
ومت حذف العديد من املقاالت االنتقادية 
وضغط احلزب بقوة أكبــر للدفاع عن 

موقفه في األسابيع األخيرة.
وقد ضخمت افتتاحيات صحف احلزب 
الصينية  القيــادة  الشــيوعي حجة 
أوكرانيا  فــي  احلقيقــي  اجلانــي  بأن 
هو الواليــات املتحدة وحلف شــمال 

األطلسي، لتقويض األمن الروسي.
وزعم ليو زوكوي، الباحث من األكادميية 
الصينية للعلوم االجتماعية، جلمهور 
من طالب اجلامعات في شرق الصني إن 
احلرب نشــأت عن “توسع حلف شمال 
األطلسي شــرقا الذي قلص مساحة 
روسيا للبقاء على قيد احلياة”، حسبما 
جــاء في ملخــص للمحاضــرة على 

اإلنترنت.

حملة صينية لتحسين صورة بوتين

الصباح الجديد - متابعة:

بعد مرور أعوام على انتهاء تنظيم 
داعش في ســوريا وإعــالن النصر 
إلى  األميركية  الغارات  تعود  عليه، 
الواجهة، فقد أفــاد تقرير أميركي 
بأن القوات اجلوية األميركية شنت 
غــارات جوية أدت إلــى مقتل 139 
مدنياً بينهم نســاء وأطفال خالل 
احلرب على تنظيم داعش في ريفي 
منبج والرقة خــالل العامني 2016 

و2017.
وأضافــت املعلومات أن واشــنطن 
األعداد  بيانات حول  تســترت على 
احلقيقيــة للضحايــا املدنيني في 
ســوريا، وذلك وفقاً ملا كشفه اجلزء 
الثاني مــن التحقيق الــذي تقوم 
صحيفــة “نيويورك تاميــز” به حتت 
عنــوان “وثائــق ســرّية للبنتاغون 
تكشــف عن إخفاقات متكررة في 

شّن غارات جوية ُميتة”.
وكشف التقرير أن قوات العمليات 
قبيل  قصفت  األميركيــة  اخلاصة 
الســاعة الثالثــة فجــرا من يوم 
التاســع عشــر من يوليو/متوز عام 
2016، مــا اعتقــدت أنــه مناطق 
اســتعداد تابعــة لتنظيم داعش 
التوخار شــمال  قرية  في ضواحي 
سوريا، ما تسبب مبقتل 85 شخصا 
تبني فيما بعد أنهم مزارعون، حيث 
طال القصــف منــازل بعيدة عن 
جبهة القتال كان يحتمي بداخلها 
بعض املزارعني وعائالتهم وعدد من 
وإطالق  القصف  القرية من  سكان 

النيران ليالً.
كما أســفر ذلك القصف العنيف 
عن مقتل أكثــر من 120 مدنياً من 

سكان القرية.

في العراق أيضاً
ولم تقتصر األخطاء على ســوريا 
فقط، بل ذكــر التقريــر أن غارات 
أميركية اســتهدفت فــي مطلع 
عام 2017 في العراق، ســيارة قالت 
إنها مفخخة، بعــد أن توقفت في 
تقاطع طرق في حي وادي َحَجر غرب 

املوصل.

واحلقيقة أن السيارة لم تكن حتمل 
قنبلًة، بل كان بها رجٌل يُدعى ماجد 
محمود أحمــد وزوجته وطفالهما 
حيــث كانوا يلــوذون بالفــرار من 
األربعة  فُقتل  قريبة.  قتال  منطقة 

و3 مدنيني آخرين.
وفــي نوفمبر عــام 2015، قصفت 
القوات األميركيــة أحد املباني في 
مدينــة الرمــادي بالعــراق بعد أن 
رصدت شــخصاً يجّر جسماً ثقيالً 
مجهــول الهوية إلــى موقع قتال 
دفاعي تابع لتنظيــم داعش، إال أن 
مراجعــة اجليش للغــارة أكدت أن 
هذا اجلســم كان في حقيقة األمر 
شــخص ضئيل البنية، وهو طفل 

لقى حتفه في الغارة.
ال اعتــراف رســميا بــل مزيد من 

األخطاء
في حني لم تعترف الواليات املتحدة 
بارتكاب أخطاء في هذه اإلخفاقات 
التــي أودت بحيــاة املدنيني، حيث 
أوضــح التحقيق أن هــذه الوقائع 
أخــذت من أرشــيف ســّري بوزارة 
الدفاع األميركيــة “البنتاغون” عن 
في  اجلوية  املتحــدة  الواليات  حرب 

الشرق األوسط.
بــل أوضــح التقريــر أن اخلطأ في 
حتديد الهوية تكرر مرارا في الغارات 
األميركية اخملطط لها مسبقاً، كما 
حدث أثناء غارة 20 تشــرين الثاني 

أنه  2016 على الهدف الذي اعُتقد 
مصنــع متفجرات تابــع لتنظيم 
داعش في ريف الرقة، إال أن احلقيقة 
أن القصف طــال محلجا للقطن، 

وُقتل فيه 9 مدنيني.
توصية  واشنطن  تُقّدم  لم  حينها، 
بإجــراء مزيد مــن التحقيقات، بل 
أجــرت مراجعــة عســكرية بعد 
انتشــار أنبــاء علــى اإلنترنت عن 
غــارة خاطئة أســفرت عن مقتل 
تســعة مدنيني وإصابــة أكثر من 
10 منهــم، لتأتي النتائج مناقضة 
التي  املعلومــات األصلية  جلميــع 
اســُتند إليها في شن الغارة، وفقاً 

للتحقيق.

عشرات الضحايا
يشــار إلى أن صحيفــة “نيويورك 
تشــرين  في  نشــرت  تاميز”، كانت 
الثاني/نوفمبــر من العــام املاضي، 
اجلزء األول من التحقيق، حتت عنوان 
“كيف أخفت الواليات املتحدة غارة 
في  املدنيني  قتلت عشــرات  جوية 
سوريا؟”، كشــفت فيه عن غارات 
جوية أميركية أســفرت عن مقتل 
“الباغوز”  بلــدة  في  70 مدنياً  نحو 
حتديدا في شهر آذار/مارس من عام 
2019(، خالل العملية التي شنتها 
قــوات التحالف على تلــك البلدة 
والتي ُصّنفت كآخر معقل لتنظيم 

داعش هناك.
كما أُخَذت هذه الوقائع من أرشيف 
سّري بوزارة الدفاع األميركية ( عن 
األوسط  الشــرق  في  اجلوية  احلرب 
منــذ عام 2014، ضّمــت تقييمات 
األميركي  اجليــش  أجراها  ســرّية 
ألكثر من 1300 تقرير حول سقوط 

ضحايا مدنيني.
وأكــدت أن تلــك احلــرب اجلويــة 
اشتملت على أخطاء جسيمة في 
املعلومات االستخباراتية، وعمليات 
استهداف متســرعة وغير دقيقة 
في كثير من األحيان، وآالف القتلى 
من املدنيــني من بينهم العديد من 

األطفال خالل السنوات املاضية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حقوقيــة،  منظمــات  أعلنــت 
امــس االول االثنــني، أنها قدمت 
واالدعاء  التحقيق  ســلطات  إلى 
العام في كل من أملانيا وفرنســا 
على  إضافيــة”  “أدلة  والســويد 
الســوري  النظــام  اســتخدام 
العامني  بني  كيميائية  أســلحة 

2013 و2017.
وقالت املنظمــات غير احلكومية 
وهــي “املركــز الســوري لإلعالم 
و”األرشــيف  التعبيــر”  وحريــة 
الســوري” و”مبادرة عدالة اجملتمع 

املدافعون عن  و”منظمة  املفتوح” 
احلقوق املدنية”، في بيان مشترك 
إنها قدمت هذه املســتندات “في 
بغاز  للهجوم  اخلامســة  الذكرى 

السارين على خان شيخون”.
وأوضــح البيــان أن هــذه األدلة 
تتضمن “مقاطع فيديو، ومقابالت 
مع شــهود وضحايا ومنشــقني 

ومتعاونني”.
وذكــرت املنظمات في بيانها بأنه 
في 4 أبريــل 2017 وقع “الهجوم 
املأســاوي علــى مدينــة خــان 
شــيخون، والذي استخدمت فيه 

السارين  غاز  الســورية  احلكومة 
وأســفر عن مقتل أكثر من 100 
شــخص، بينهــم 32 طفال و23 

امرأة”.
وأضافــت أنه في األســبوع األول 
من أبريل تصادف “الذكرى الرابعة 
للهجوم الكيماوي الوحشي على 
دوما، والذي أودى بحياة العشرات”.
وبحسب البيان فإن “خان شيخون 
ودومــا لــم تكونــا أول موقعني 
الســورية  احلكومة  تســتخدم 
فيهمــا مــواد كيماوية ســامة 
أن  املواطنني، حيث ســبق  ضــد 

اســتخدمتها فــي الغوطة في 
أغســطس 2013، ما أســفر عن 

مقتل أكثر من 1000 شخص”.
ولفت البيان إلى أنه “في محاولة 
حملاســبة املســؤولني عــن هذه 
اجلرائــم، تولــى كل مــن املركز 
التعبير  وحرية  لإلعالم  الســوري 
واألرشــيف الســوري جمع أدلة 
متعلقة  إضافيــة  ومعلومــات 
علــى  الكيماويــة  بالهجمــات 
 2013 أغســطس  في  الغوطــة 
وخان شــيخون عام 2017، وذلك 
بغية عرضها على السلطات في 

أملانيا وفرنسا والسويد التي جتري 
فيها حتقيقيات جنائية”.

ونقل البيان عن مازن درويش، مدير 
وحرية  لإلعــالم  الســوري  املركز 
التعبيــر، قولــه إنه فــي الوقت 
الذي تواجه فيه روســيا اتهامات 
أسلحة  الســتخدام  بالســعي 
كيميائيــة ضــد أوكرانيا “يتعني 
علــى اجملتمــع الدولــي أن يتخذ 
املقبلة  األيــام  خطوات جادة في 
ضــد املتورطــني في اســتخدام 
األســلحة الكيماوية في سوريا، 
وأن يرسل رسالة واضحة مفادها 

أن العدالــة ستحاســبهم على 
جرائمهم”.

أما عايدة ســماني، املستشــارة 
القانونية فــي منظمة املدافعني 
عــن احلقوق املدنيــة، فقالت في 
الدولي  اجملتمع  “فشــل  إن  البيان 
احلكومة  لتجاهــل  التصدي  في 
السورية الكامل للمعايير الدولية 
واخلســائر في أرواح املدنيني مهد 
الطريق أمام مزيــد من الفظائع 
التي ارتكبتها احلكومة وحلفاؤها 
على نطاق واسع، وذلك في سوريا 

ومواقع أخرى”.

غارات أميركية خاطئة قتلت عشرات المدنيين في سوريا
في وثائق سرية للبنتاغون

»أدلة إضافية« على استخدام أسلحة كيميائية ضد مواطني سوريا
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إعالن
الى املتهم الهارب

 حارث عايد صالح طعمة اخلزرجي
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
238/ إحالــة/2021 فــي 2021/8/11 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
اإلرهاب  الرابعة/1 من قانون مكافحة  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005. وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2022/6/30 او تسليم نفسك الى 
أقرب مركز شرطة وفي حال عدم حضورك 
ستجرى احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة جنايات صالح الدين/ 

الهيئة االولى
العدد/ 889/ج 2021/1
التاريخ/ 2022/3/8

إعالن
الى املتهم الهارب/ طارق علوان جبارة

أحالك الســيد قاضي محكمة حتقيق 
سامراء مبوجب قرار اإلحالة املرقم 884/ 
إحالــة/2021 فــي 2021/11/10 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غيــر موجزة وفق 
أحكام املــادة 289/ عقوبات. وجملهولية 
محــل إقامتك تقــرر تبليغــك إعالنا 
هيأة  أمام  للحضــور  احمللية  بالصحف 
هذه احملكمــة صباح يــوم 2022/6/30 
او تســليم نفســك الى أقــرب مركز 
شرطة وفي حال عدم حضورك ستجرى 

احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في عنه

العدد: 35/ش/2022
التاريخ: 2022/4/3

الى املدعى عليه/ حمزه محمد علي
م/ تبليغ

بنــاًء على الدعــوى املقامة بحقــك أمام هذه 
احملكمة واملرقمــة 35/ش/2022 من قبل املدعية 
ادعــت فيها  والتي  )ابتهــال رشــيد هــدوان( 
بالعدد  املرقــم  القــرار  بأنك طليقهــا مبوجب 
2740/ش/2021 الصــادر مــن محكمة األحوال 
الشــخصية في الرمادي بتاريــخ 2021/11/29 
نتيجــة النتمائك لعصابات داعش اإلرهابي ولها 
منــك من فــراش الزوجية الطفــل )طه حمزه 
تولــد 2016/3/5 والطفلــة تقــى حمــزه تولد 
2018/6/27( عليــه طلبت دعوتك للمرافعة بعد 
تبليغك بنســخة من عريضــة الدعوى واحلكم 
بإثبات نســب الطفالن وتأييــد حضانتهم لها 
وإشــعار دائرة األحوال املدنية لتأشــير ذلك في 
ســجالتها وحتميلك الرســوم واملصاريف نظرا 
لورود ورقة التبليغ مشــروح عليها ارحتالك الى 
جهــة مجهولة عليــه تقرر تبليغك بالنشــر 
في صحيفتــن محليتن يوميتــن وحتديد يوم 
2022/4/18 موعــد للمرافعــة وفــي حال عدم 
حضورك ســوف يتم النظر في الدعوى بحقك 

وفق القانون غيابا وعلنا.
القاضي
مصطفى طارق عيسى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت

العدد: 199/ش/2022
التأريخ: 2022/4/5
الى/ املدعى عليه )سعد عبد الكرمي جسام(

م/ إعالن
أقامت املدعية )رانيه عبداهلل محمد( الدعوى 
املرقمة 199/ش/2022 أمــام محكمة األحوال 
الشخصية في هيت والتي تطلب فيها احلكم 
بتصديق الزواج اخلارجــي وقد صدر قرار حكم 
بحقك بتاريخ 2022/3/27 والذي يقضي باحلكم 
بتصديــق الزواج الواقع خــارج احملكمة بتاريخ 
2016/9/16 بن املدعية العراقية املسلمة حن 
كانت باكرا رانيه عبداهلل محمد واملدعى عليه 
العراقي املســلم حن كان اعزبا ســعد عبد 
الكرمي جســام على مهر معجله خمســمائة 
الف دينــار مقبوض ومؤجله خمســة مالين 
دينار يستحق عند حلول اقرب االجلن وجملهولة 
محل اقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ 
وتأييد اخملتار قررت احملكمة تبليغك بصحيفتن 
محليتن وعليــك مراجعة هذه احملكمة او من 
ينــوب عنك قانونا وبعكســه ســوف يصبح 
احلكــم الغيابي مبنزلة احلكــم احلضوري خالل 
ثالثن يوما من اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا 

للقانون.
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
دار القضاء في هيت

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد: 242/ش/2022
التأريخ: 2022/4/4

الى/ املدعى عليه )سعدي خالد حمد(
م/ إعالن

أقامت املدعية )روعــه عامر حمد( الدعوى 
محكمــة  أمــام  242/ش/2022  املرقمــة 
والتي تطلب  األحوال الشخصية في هيت 
فيها احلكــم بالتفريق بينهــا وبينك وقد 
صدر قرار حكم بحقــك بتاريخ 2022/3/23 
والذي يقضي باحلكم بالتفريق بن املدعية 
روعــه عامر حمــد وزوجها املدعــى عليه 
ســعدي خالد حمد واعتبــاره طالقا بائنا 
بينونــة صغرى واقعــا للمــرة األولى بعد 
اقامتك حســب  وجملهولة محل  الدخــول 
شرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار 
قررت احملكمة تبليغك بصحيفتن محليتن 
وعليك مراجعة هــذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري خالل ثالثن 
يومــا من اليوم التالي لتاريخ النشــر وفقا 

للقانون.
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 

االولى
العدد/ 151/ج 2021/2
التاريخ/ 2022/3/8

إعالن
الى املتهم الهارب

 شعالن حسن مهوس درويش الفراجي
أحالك السيد قاضي محكمة حتقيق بلد 
مبوجب قرار اإلحالة املرقم 69/ إحالة/2022 
في 2022/1/25 إلجراء محاكمتك بدعوى 
غير موجزة وفق أحكام املادة 421/ عقوبات 
وجملهوليــة محل إقامتك تقــرر تبليغك 
إعالنــا بالصحف احملليــة للحضور أمام 
هيأة هــذه احملكمة صباح يوم 2022/6/30 
او تسليم نفسك الى أقرب مركز شرطة 
وفي حال عدم حضورك ستجرى احملاكمة 

بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بغداد اجلديدة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/1161
التاريخ: 2022/4/3
الى/ املنفذ عليه املدين/ عباس حاوي مزبان

م/ 716- ز/35- د/2
لقد حتقق لهــذه املديرية من شــرح القائم 
بالتبليغ مركز شرطة حي املثنى وتأييد مختار 
احمللــة انك مجهول محــل اإلقامة وليس لك 
موطن دائــم او مؤقت او مختــار ميكن اجراء 
التبليغ عليه واســتنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيــذ تقــرر تبليغك اعالنــا باحلضور في 
مديريــة تنفيذ بغداد اجلديدة خالل خمســة 
عشــر يوما تبدأ مــن اليوم التالي للنشــر 
ملباشــرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي 
حال عدم حضورك ستباشــر هــذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
أوصاف احملرر: نفــذ بحقك قرار محكمة بداءة 
بغــداد اجلديــدة املرقــم )151/ب/2022( في 
بتأديتكم  إلزامكــم  واملتضمــن   2022/3/23
للدائنة )أحالم صادق حيدر( مبلغ قدره )أربعة 
الــف دوالر( وحتميلــك املصاريف  وعشــرون 
القضائيــة واتعــاب احملامــاة مبلــغ وقدره 
خمســمائة الف دينــار حكمــا غيابيا قابال 

لالعتراض واالستئناف والتمييز.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 216/ج 2021/1
التاريخ/ 2022/3/17

إعالن
الى املتهم الهارب

 حيدر ظاهر كرمي جواد السالمي
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الدجيــل مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 54/ 
إلجــراء   2022/2/20 فــي  إحالــة/2022 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
املادة 405 مــن قانون العقوبــات رقم 111 
محل  وجملهوليــة  املعــدل.   1969 لســنة 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2022/6/30 او تسليم نفسك الى 
أقرب مركز شرطة وفي حال عدم حضورك 
ستجرى احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ البصرة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2017/1881
التاريخ: 2022/3/22

الى/ املنفذ عليه
املدين/ احمد مهدي محمد أمني

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل شــرح القائم بالتبليغ أنــك مجهول محل اإلقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار، ميكن إجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ البصرة خالل خمسة 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حال 

عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
علمــا أنك مدين لصالح مدير عام شــركة نفط البصرة/ إضافة الــى وظيفته مببلغ 

53441400 ثالثة وخمسن مليونا واربعمائة وواحد واربعن الفا واربعمائة دينار.
املنفذ العدل
حيدر الياس خضير

أوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة البصرة بالعدد 2284/ب/2016 في 2017/3/15

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 20
التاريخ: 2022/4/5

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار 
فــي مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أمالك مديرية بلدية )الدواية( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه عدد )28(، فعلى الراغبن باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن 
)20%( مــن قيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن 
في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 

االولى
العدد/ 786/ج 2021/1
التاريخ/ 2022/3/8

إعالن
الى املتهم الهارب

 طه حميد رشيد عناك اجلواري
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
244/ إحالــة/2021 فــي 2021/8/11 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
اإلرهاب  الرابعة/1 من قانون مكافحة  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005. وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2022/6/30 او تسليم نفسك الى 
أقرب مركز شرطة وفي حال عدم حضورك 
ستجرى احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 5653/ش/2021
التاريخ: 2022/4/5
املدعى عليها )كاظمية عبد فلفل( 

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريــخ 2021/9/19 وبعــدد اضبــارة 
)5653/ش/2021( أصدرت هذه احملكمة 
حكما غيابيا اقتضى تصديق الطالق 
اقامتك في  وبالنظر جملهولية محــل 
املبلغ  الوقت احلاضر حســب شــرح 
القضائــي )فالح نعيــم غالي( عليه 
تقرر تبليغك في صحيفتن محليتن 
يوميتــن باحلكــم املذكــور أعــاله 
وبإمكانك االعتراض خالل مدة عشرة 
أيام من اليوم التالي من تاريخ نشــر 

اإلعالن.
القاضي
ضياء قاسم الهاللي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 

االولى
العدد/ 787/ج 2021/1
التاريخ/ 2022/3/8

إعالن
الى املتهم الهارب/ 1- ظافر عالوي محمود 
اجلواري 2- محمد خضير عباس ساير اجلواري 
3- احمد إسماعيل خلف حميد اجلواري 4- 
عمر عبد اهلل رشيد عناك اجلواري 5- صالح 

حمادة ماجد عناك اجلواري
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
257/ إحالــة/2021 فــي 2021/8/15 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
اإلرهاب  الرابعة/1 من قانون مكافحة  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005. وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2022/6/30 او تسليم نفسك الى 
أقرب مركز شرطة وفي حال عدم حضورك 
ستجرى احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى

إعالن
قدم املدعــي )مطر صالــح جويج( 
)اللقب( من  تبديــل  يروم فيه  طلبا 
)دليمي( الــى )احلمداني( فمن لديه 
اعتراض علــى الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة أقصاها )خمسة 
عشــرة يوما( وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وفق احــكام املادة )22( من 
قانــون البطاقة الوطنيــة رقم )3( 

لسنة 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في تكريت 
العدد: 523/ش/2022
التاريخ: 2022/4/5

اعالن
الى/ املدعى عليه/حسام جنيب مصطفى

اقامــت املدعية )ايالف قاصــد مصطفى( 
املرقمــة 523/ش/2022 في هذه  الدعــوى 
بتثبيت نسب  احملكمة تطالب فيها احلكم 
الطفــل معــاذ ولعدم وجود محــل إقامة 
معلومة لك عليه قــررت احملكمة تبليغك 
مبوعــد املرافعة يــوم 2022/4/24 عن طريق 
احمللية وفــي حال عدم  بالصحف  النشــر 
حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك غيابا 

وفق األصول القانونية.
مع التقدير...
القاضي
خير اهلل خليل كلش

قاضي محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

فقدان هوية
فقــدت هويــة موظف فــرع ذي 
العامة  الشــركة  من  قار صادرة 
لتجارة املــواد الغذائية باســم/ 
احسان شطنان كاظم، فعلى من 
يعثر عليها تســليمها الى جهة 

اإلصدار...

إعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية في الديوانية

اقام املدعي )حميد فيروز مشلوخ( طلبا لتبديل لقبه وجعله )الفتالوي( 
بدال من )احلمزاوي( فمن لديه حق االعتراض مراجعة هذه املديرية خالل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه سيتم النظر في الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 

املعدل

االربعاء 6 نيسان 2022 العدد )4872(

Wed.6 Apr. 2022 issue )4872(

جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
املشاريع

العدد 1080
التاريخ امليالدي 2022/4/5

إعالن مناقصة رقم )9(/2022 للمرة الثانية

تدعو دائرة الشؤون الهندسية في ديوان الوقف السني/ منطقة السبع أبكار املقاولن والشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك 
في مناقصة )تأهيل وإعادة بناء جامع احلســن )رضي اهلل عنه(/ األنبار/ الصقالوية( وبكلفة تخمينية قدرها )1,635,301,000( )مليار 
وستمائة وخمسة وثالثون مليونا وثالثمائة وواحد الف دينار( فقط محسوبة على املوازنة )االستثمارية(. راجن مراجعة قسم املشاريع 
في الدائرة املذكورة اعاله لغرض شــراء العطاءات مقابل مبلغ )500,000( )خمســمائة الف دينار( غير قابل للرد مع استالم استمارة 
معلومات لطالبي العطاءات وأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/27( على أن يستصحب طالب العطاء 
املستمسكات املبينة أدناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن، علما أن الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها 
احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق 
العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندســية في الديوان )مدرج عليها اسم الشركة ورقم املناقصة واسم العمل 

وتاريخ الغلق(
www.handasieya.com لالستفسار: زيارة املوقع اإللكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية

info@handaseya.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
املستمسكات املطلوبة:

1. تأمينات أولية بنسبة )3%( من مبلغ العطاء البالغ )49,059,030( )تسعة واربعون مليونا وتسعة وخمسون الفا وثالثون دينارا( يقدم 
على شكل صك مصدق او خطاب ضمان مقدم من قبل مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسسن للشركة املشاركة في املناقصة 

حصرا على ان يكون خطاب الضمان نافذا ملدة ستة اشهر.
2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.

3. هوية تســجيل املقاولن العراقين نافذة صادرة من وزارة التخطيط وفق تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولن رقم )1( لسنة 2015 
وبدرجة وصنف تؤهله للمشاركة باملناقصة.

4. تقدمي رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية.
5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.

6. يلتــزم املقاول بتحديد مــدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وســيكون جلدول تقدم العمل املقــدم أهمية بالغة في 
املفاضلة بن العطاءات(.

7. على مقدم العطاء ان يوقع استمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املسعرة ويتم تدوين أسعار العطاء باملداد 
او بشكل مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشطب وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة الكتابة رقما 

وكتابة والتوقيع إزائه.
8. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة

9. على مقدم العطاء تقدمي شهادة تأسيس الشركة ومحضر اجتماعها التأسيسي او قرار التأسيس )مصدق بتاريخ حديث ال يتجاوز 
3 اشهر( وتلتزم شركات القطاع العام بتقدمي نشاطها ونسخة من نظامها الداخلي

10. وجوب تقدمي كتاب يبن الكفاءة املالية للشركة املتقدمة من أحد املصارف.
11. يلتزم مقدم العطاء بتقدمي العطاء وفق استمارة تقدمي العطاء املعد من قبل دائرتنا.

12. قبل إجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة ونظامها الداخلي.
13. على مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل العشرة سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء وبقيمة )817,650,500( 

)ثمامنائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وخمسون الفا وخمسمائة دينار( والتي متثل )50%( من مبلغ املناقصة.
14. على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية البالغة )654,120,400( )ســتمائة واربعة وخمســون مليونا ومائة وعشــرون الفا 

واربعمائة دينار( والتي متثل )40%( من مبلغ املناقصة عند تقدمي العطاء
15. على مقدم العطاء تقدمي العطاء في القسم الرابع وفق ما ورد في الوثائق القياسية لعقود األشغال وستعتمد كمعايير للتأهيل 

حيث تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق املكتوبة للعطاء بصيغة االعالن.
16. توضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان )مدرج عليها 

رقم املناقصة واسم العمل(.
17. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات اعاله.

18. سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفساراتكم يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/20(.
مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم

ع/ ر. مهندسني أقدم
اسماعيل عايد جاسم
معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية وكالة

القيمة التقديرية )اإليجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

3407/27بلدية الدواية1
 علوة

 الفواكه
واخلضر

31،000،000 واحد وثالثون مليون دينارسنة واحدة

 ملعبجزء من 27م7767بلدية الدواية2
1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارثالث سنواتخماسي

282/27بلدية الدواية3
 ساحة
 الباعة

املتجولني
38،000،000 ثمانية وثالثون مليون دينارسنة واحدة

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت3404/27بلدية الدواية4

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت3194/27بلدية الدواية5

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت3195/27/10بلدية الدواية6

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/10بلدية الدواية7

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/4بلدية الدواية8

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/4بلدية الدواية9

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/1بلدية الدواية10

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4631/27بلدية الدواية11

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4631/27/5بلدية الدواية12

850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت4751/27/5بلدية الدواية13

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت4715/27/6بلدية الدواية14

775،000 سبعمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت4715/27/4بلدية الدواية15

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/7بلدية الدواية16

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/13بلدية الدواية17

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/3بلدية الدواية18

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/6بلدية الدواية19

875،000 ثمامنائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/1بلدية الدواية20

725،000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/9بلدية الدواية21

850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت4715/27/2بلدية الدواية22

600،000 ستمائة  الف دينارثالث سنواتحانوت4632/27/2بلدية الدواية23

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/28بلدية الدواية24

700،000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت282/27/7بلدية الدواية25

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/14بلدية الدواية26

850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت3197/27/2بلدية الدواية27

425،000 اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت4760/27/3بلدية الدواية28



5 اعالن

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة
 إعالن مناقصة رقم )2022/10(

تعلن دائرة الطرق واجلسور أحد تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة عن 
مناقصة

م/ صيانة طريق سيد دخيل- احلصونة بطول )17( كم وبكلفة تخمينية )1,638,150,000( 
دينار عراقي )مليار وستمائة وثمانية وثالثون مليونا ومائة وخمسون الف دينار عراقي(

التبويب )65/12/1( من اخلطة االستثمارية لعام 2021 مصدر التمويل )املوازنة العامة للدولة(

على الشــركات واملقاولني من ذوي اخلبــرة واالختصاص املصنفني لدى وزارة التخطيط الراغبني باالشــتراك في 
املناقصة بدرجة ال تقل عن الصنف )الســابعة/ إنشــائية( مراجعة مقر الدائرة على ان يتم إبراز هوية التصنيف 
االصلية حتما عند الشراء في بغداد/ كرادة مرمي/ مقابل وزارة اخلارجية لغرض شراء وثائق املناقصة باللغة العربية 
ومبوجب الوثيقة القياســية ومببلغ قدره )500،000( دينار )خمسمائة الف دينار عراقي( غير قابل للرد على أن يتم 
وضع املســتندات التي تشمل العطاء واملستمســكات املدرجة الحقا داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج 
عليه اســم ورقم املناقصة وموعد غلقها ويســلم الى مقرر جلنة فتح العطاءات في مقــر الدائرة في الطابق 
الســادس/ غرفة فتح العطاءات وان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
أجور نشــر االعالن وال يتم قبول أي حتفظ من قبل املقاول يتعارض مع االعالن ويترتب عليه كلف إضافية علما أن 
مدة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ الغلق وآخر موعد لتســليم العطاءات هو الساعة الثانية عشرة بتوقيت 
بغــداد احمللي من ظهر يوم )االحد( )2022/4/17( )موعد الغلق( وال يتم قبول تقدمي أي عطاء بعد الســاعة الثانية 
عشرة من ظهر هذا اليوم علما بأنه سيتم فتح العطاءات بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بغداد احمللي 
لنفس يوم الغلق وال يســمح بالتقدمي عبر البريد اإللكتروني وبإمكان مقدمي العطاءات الراغبني حضور عملية 
الفتح التي جترى في مقر الدائرة في املوعد آنفا وعلى مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياســية 

بكافة أقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء علما أن الدائرة غير ملزمة مبنح السلفة التشغيلية.
املستمسكات املطلوب تقدميها مع العطاء:

1. هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط )سارية املفعول( مصورة )النموذج البالستيكي اجلديد( للشركة.
2. شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة املهنة للمقاولني )ساريتي املفعول( للشركة.

3. هوية احتاد املقاولني )مصورة مجددة( للشركة.
4. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول املناقصات النســخة األصلية معنونة الى دائرة الطرق 

واجلسور )ساري املفعول( و)مبوجب النموذج اجلديد( للشركة.
5. خطــاب ضمان أو صك مصــدق صادر من مصــرف معتمد في العراق )بكامــل التأمينات األوليــة( البالغة 
)32,800,000( دينار عراقي ال غير )اثنني وثالثني مليونا وثمامنائة الف دينار عراقي( معنون ألمر دائرة الطرق واجلسور 

نافذا لغاية )4( أشهر.
6. قائمة باألعمال املماثلة املنفذة اخلاصة مبقدم العطاء شــرط أن تكون مؤيدة من اجلهات ذات العالقة وتقدمي ما 

يؤيد إكمال العمل ومستوى التنفيذ )كما مثبت في الوثيقة القياسية للمشروع( للشركة.
7. قائمــة باملكائن واملعدات التي ميتلكها مقدم العطاء مع مــا يثبت عائديتها له اصوليا في تنفيذ العمل وفق 

تنفيذ العمل وفق البرنامج الزمني لتقدمي العمل واملقدم من قبل الشركة املقاولة بشكل اولي للشركة.
8. قائمــة بالعاملني لدى مقــدم العطاء وباألخص منها اجلهار الفني من االختصاصيني املقترح اســتخدامهم 
لتنفيذ املشــروع مع إرفاق نسخ من عقود استخدامهم لدى مقدم العطاء حلســاب املشروع )صادرة من نقابة 
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إعالن
الى/ قاسم ناصر الزم/ مدير مكتب سما الفيحاء 

لالستيراد والتصدير والتجارة العامة

قدم املدير العام لشــركة مصافــي اجلنوب/ إضافــة لوظيفته/ وكيله 
املمثل القانوني باقر أبو الهيل هاشــم اإلنذار املرقم )7114( سجل 36 في 
2022/3/1 الصادر من كاتب عدل البصرة الصباحي والذي يتضمن ســبق 
وأن مت إحالة طلبية الشــراء املرقمة 2020/8657 بعهدة مكتبكم مبوجب 
قرار اإلحالة املرمق )25( في 2020/11/4 مبواد كهربائية مختلفة وحســب 
التفاصيل املبينة في قرار اإلحالة ومببلغ اجمالي قدره )14,546,500( أربعة 
عشــر مليونا وخمسمائة وستة واربعون الفا وخمســمائة دينار عراقي 
وبفترة جتهيز )30( يوما من تاريخ التبليغ باإلحالة إالَّ انكم لم جتهزوا املواد 
املطلوبة برغم تبليغكم بكتب دائرة موكلي باالعداد )65( في 2020/12/14 
و )3( 2021/2/2 وعليــه نســّير لكم هذا اإلنذار طالبــني فيه جتهيز املواد 
املطلوبة خالل فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه سيتم 
مقاضاتكم امام احملاكم اخملتصة واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية واملالية 
بحقكم ولدى إرسال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبلغ الى مركز شرطة اإلمام 
علي اتضح انك مجهول محل اإلقامة وشرح اجمللس البلدي ملنطقة بريهه 
لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا للفقرة )1( والفقرة 
)2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة )1969( املعدل
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد
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الصباح الجديد ـ متابعة:

قفزت أســعار النفــط نحو 4 في 
108 دوالرات  املائة إلــى أكثر مــن 
للبرميــل، بســبب مخاوف شــح 
املعــروض النفطــي العاملي، حيث 
أخفــق قــرار الســحب األمريكي 
الضخم مــن االحتياطي النفطي 
االستراتيجي على مدار ستة أشهر 
مقبلة، تعــادل 180 مليون برميل، 

في تهدئة األسواق.
وتعود املكاســب إلى تصاعد وتيرة 
احلــرب فــي أوكرانيــا، إضافة إلى 
استمرار حالة اجلدل حول العقوبات 
األوروبيــة علــى النفــط والغــاز 

الروسيني.
وقال محللون نفطيــون: إن “احلرب 
الروســية في أوكرانيا ال تزال تضع 
ضغوطا كبيرة على أسواق النفط 
زيادة تقلب  إلــى  العاملية، ما يؤدي 
األسعار”، الفتني إلى أن هذا يحدث 
على خلفية اخملزونات التجارية التي 
هي بالفعل عند أدنى مستوى لها 

منذ 2014.
أن الصعوبات  إلــى  ونبه احملللــون 
والضغوط التضخمية متثالن أعباء 
على دول اإلنتاج واالســتهالك على 
السواء، كما يعاني بعض املنتجني 
القــدرة احملدودة   - - بصفة خاصة 
على توفير إمدادات نفطية إضافية 
إلى  الفتني  القصيــر،  املــدى  على 
الصعوبات الواســعة في أســواق 
املكررة  واملنتجــات  أيضــا  الديزل 

بشكل عام.
وفــي هــذا اإلطــار، يقــول روبرت 
شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي 
للدراســات االقتصادية: “إن أسعار 
النفط اخلام ارتفعت، حيث إن احلرب 
في أوكرانيا والعقوبات على روسيا 
لهما تأثير واسع في أسواق الطاقة، 
التى باتت تعاني اضطرابات واسعة 
النطاق وتنامي اخملــاوف من ضمان 
إمدادات مســتقرة للنفــط اخلام، 
حيث تلعب روســيا دورا كبيرا في 
ثالث  وهي  العاملية،  الطاقة  أسواق 
أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر 

مصدر للنفط.
وذكر أن قرار وكالة الطاقة الدولية 
باإلفراج املنســق عن االحتياطيات 
النفطية، جاء بالتنســيق مع قرار 
البيت األبيــض باإلفراج عما يقرب 
يوميا  النفط  برميل من  من مليون 
مــن احتياطياته لســتة أشــهر، 
معتبرا هذا اإلفراج الواسع يعكس 
حالة القلق بشــأن ارتفاع أســعار 

املرتبطة  اإلمدادات  ونقص  الطاقة 
بأزمة احلرب الراهنة، وأن اإلصدار من 
االستراتيجي  البترولي  االحتياطي 

يعد خطوة تاريخية نادرة احلدوث.
مــن جانبه، يقــول ردولــف هوبر 
الباحث في شــؤون الطاقة ومدير 
أحد املواقع املتخصصة: إن “أسعار 
النفط اخلام اســتهلت األســبوع 
على مكاســب بسبب جتدد اخملاوف 
وضعف املعنويات في السوق”، على 
النفط ســجل أكبر  أن  الرغم من 
خسارة أسبوعية له منذ أكثر من 
عشــرة أعوام في ختام االســبوع 
املاضي، بعد أن أمر الرئيس األمريكي 
جو بايــدن باإلفراج غير املســبوق 
عــن االحتياطيات االســتراتيجية 

األمريكية لترويض األسعار.
وأشــار إلى أهمية اتفاق دول وكالة 
الطاقة الدوليــة على إطالق جولة 
أخرى من مخزونات اخلام، حيث من 
املرجح أن يفرج احللفاء عن 30 إلى 
برميل إضافية، ما جعل  50 مليون 
الدولي  ســاكس  جولدمــان  بنك 

يخفــض توقعاته لألســعار لهذا 
العام، لكنــه عاد إلى رفع تقديراته 
ألســعار النفط اخلام لـــ2023 في 
ضــوء قناعة دولية قوية بأن خطوة 
اإلفراج عن االحتياطيات لن تصلح 

اختناقات العرض طويلة املدى.
من ناحيته، يقول ماثيو جونســون 
احمللــل فــي شــركة “أوكســيرا” 
الدوليــة لالستشــارات: إن “إعالن 
الرئيــس األمريكي جو بايدن إطالق 
180 مليون برميــل من النفط من 
االستراتيجي  البترولي  االحتياطي 
أســهم في تهدئة وتيرة األسعار، 
لكنــه لن يكــون حال علــى املدى 
الطويــل”، موضحــا أن عديدا من 
تكاليــف  ارتفــاع  وراء  العوامــل 
الطاقة ما زالت باقية ومســتمرة 
في التأثير في السوق، خاصة اخملاطر 
والتقلبــات اجليوسياســية وقيود 
سلسلة التوريد وانتشار الضبابية 
وحالــة عدم اليقني في األســواق. 
إلى وجود قناعة في أوساط  ولفت 
الطاقة األمريكية بأن احلل األفضل 

مــن إطالق االحتياطيــات هو إزالة 
إنتاج  أمام االســتثمار في  احلواجز 
التحتية  البنية  وتدعيــم  الطاقة، 
التوافق  وحتقيق  الطاقة  ملشــاريع 
مع املنتجني علــى خطوات ميكننا 
اتخاذهــا لتزويد األســواق الدولية 

بأمن طاقة حقيقي ومستدام.
بدورهــا، تقول ليز اكســوي احملللة 
الطاقة:  شؤون  ومختص  الصينية 
إن “تدفقــات الغاز من روســيا إلى 
أوروبــا عبر األراضــي األوكرانية ما 
زالت مســتمرة بتأكيد من شركة 
غازبروم ونظيراتها في أوروبا”، الفتة 
إلــى قناعة كثيريــن أن العقوبات 
ستضار منها بشــكل أكبر الدول 
التــي فرضت العقوبــات، في ظل 
االعتمــاد األوروبــي الواســع على 

الطاقة الروسية.
وأشــارت إلى أن عديــدا من الدول 
فرضــت عقوبــات على نفســها 
بإدمــاج قطاع الطاقــة في األزمة 
الواليات  حظــرت  حيث  الراهنــة، 
املتحــدة بالكامــل واردات الطاقة 

اململكة  تخطط  كما  روســيا  من 
من  التدريجي  للتخلــص  املتحدة 
واردات النفــط والغاز بحلول نهاية 
العام، بينما تعهــد االحتاد األوروبي 
بخفــض واردات الطاقــة مبقــدار 

الثلثني بحلول نهاية العام.
ستيفن  تســاءل  لـ”رويترز”،  ووفقا 
برينوك من “بي.في.إم” للسمســرة 
فــي النفط “هل سيســد اإلفراج 
االحتياطيــات  مــن  نفــط  عــن 
االســتراتيجية النقص الناجم عن 
العقوبــات وإحجام املشــترين عن 
النفط الروســي؟ اإلجابة اخملتصرة 
“ال”. وارتفــع خام برنــت 3.19 دوالر 
مبا يعــادل 3.1 في املائة إلى 107.58 
دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 
13:34 بتوقيــت جرينتش. وزاد خام 
غرب تكســاس الوسيط األمريكي 
3.46 دوالر أو 3.5 فــي املائــة إلــى 

102.73 دوالر للبرميل.
وكان اخلامــان قــد تراجعــا أكثر 
من دوالر لــكل منهما فــي بداية 

التعامالت في األسواق أمس.

وهبطت أسعار النفط نحو 13 في 
املائة األسبوع املاضي بعد أن أعلن 
بايدن سحبا  جو  األمريكي  الرئيس 
غير مسبوق من احتياطيات النفط 
األمريكية، وتعهدت دول أعضاء في 
بعمليات  الدوليــة  الطاقة  وكالة 
سحب أخرى من االحتياطيات. وبلغ 
اخلام 139 دوالرا الشهر املاضي، وهو 

أعلى مستوى منذ 2008.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
“أوبك” وسجل سعرها 104.90 دوالر 
للبرميــل اجلمعة مقابــل 107.74 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.
اليومــي ملنظمة  التقريــر  وقــال 
الــدول املصــدرة للبتــرول “أوبك” 
أمس: إن “ســعر السلة التي تضم 
متوســطات أســعار 13 خاما من 
إنتاج الــدول األعضاء في املنظمة 
حقــق ثانــي انخفــاض لــه على 
نحو  خسرت  الســلة  وإن  التوالي، 
11 دوالرا مقارنة باليوم نفســه من 
األسبوع املاضي، الذي سجلت فيه 

115.99 دوالر للبرميل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت مصافي التكرير الهندية إنها 
تأمل في رؤيــة طلب أقل على خام 
البصرة العراقي من املســتخدمني 
مبجــرد  األمريكيــني  النهائيــني 
البترول  احتياطــي  إصــدارات  بدء 

االستراتيجي.

وقــال مصدر جتــاري في شــركة 
التي  الهنديــة  بتروليوم  بهــارات 
تديرها الدولــة إن “إمدادات العراق 
مــن البصرة آلســيا كانت ضيقة 
وأن فروق األسعار آخذة في االرتفاع 
حيــث ســعت الواليــات املتحدة 
للحصول علــى املزيد من البراميل 

العراقية لتعويض التخفيضات في 
اخلام الروسي”.

أن  “نأمل  التجارية  وقالت املصــادر 
البترول  احتياطي  إصدارات  تساعد 
فــي  االمريكيــة  االســتراتيجي 
تخفيف طلب املشترين األمريكيني 
على اخلام العراقــي وإعطاء بعض 

التنفس للمشترين اآلسيويني”.
وحــددت منظمة تســويق النفط 
بالنســبة  العراقيــة  احلكوميــة 
سعر  فرق  اآلســيويني،  للمشترين 
البيــع الرســمي خلــام البصــرة 
نيسان  أبريل،  لتحميل  املتوســط 
عن  للبرميل  دوالرات   3.50 بعــالوة 

متوســط تقييمات بالتس عمان / 
دبــي في ذلك الشــهر، ارتفاعا من 

1.30 دوالر للبرميل في اذار.
وقــرر الرئيس األمريكــي جو بايدن 
في  برميل  مليــون  عــن  اإلفــراج 
النفط  احتياطيــات  مــن  اليــوم 
االستراتيجية للواليات املتحدة ملدة 

180 يوما من اجــل احلد من ارتفاع 
اســعار النفط التي ارتفعت عقب 

اجتياح روسيا الوكرانيا.
ويعتبر العــراق اكبر مصدر نفطي 
للهند وهو ياتي باملرتبة االولى عامليا 
بالنســبة لباقي الــدول النفطية 

املصدرة للهند.

الصباح الجديد ـ متابعة:
حافظت املدفوعات غيــر النقدية، التي 
تعاملت معها البنوك الصينية على منو 
ثابت العام املاضي، مع حفاظ املدفوعات 
عبــر الهاتف احملمول علــى زخم النمو، 

وفقا لتقرير أصدره البنك املركزي.
وقال بنك الشــعب الصيني في التقرير 
التي تشمل  النقدية،  املدفوعات غير  إن 
البطاقــات املصرفيــة ووســائل الدفع 
عبــر اإلنترنــت واألوراق التجارية وحتويل 
بلغت  التســويات،  وغيرها من  االئتمان 
 695.27 )نحــو  يوان  تريليــون   4415.56
تريليون دوالر( في 2021، بزيادة 10.03 في 

املائة على أساس سنوي.
ومــن بني احلجــم اإلجمالي، ســجلت 
املدفوعات عبــر الهاتف احملمول 526.98 
تريليون يوان، بزيادة 21.94 في املائة على 

أساس سنوي.
وفي الوقت نفســه، ارتفعت املدفوعات 
عبر اإلنترنت 8.25 في املائة على أساس 
سنوي لتصل إلى 2353.96 تريليون يوان، 

حسبما أظهر التقرير.
وبحســب وكالة أنباء الصــني اجلديدة 
“شــينخوا”، ذكر التقرير أنــه في العام 
املاضــي، ارتفعت معامــالت البطاقات 
املصرفية 12.85 فــي املائة مقارنة بعام 

2020، لتصل إلى 1002.1 تريليون يوان.
إلــى ذلك، أظهر تقريــر صناعي أن كبار 
مطــوري العقارات في الصني شــهدوا 

مبيعات مستقرة خالل 2021.
وفــي 2021، بلغ إجمالي حجم املبيعات 
تريليون   9.08 100 مطور عقــاري  ألكبر 
يوان “نحــو 1.43 تريليــون دوالر”، بزيادة 
نســبتها 3.9 فــي املائة على أســاس 
ســنوي، بحســب التقرير الصــادر عن 

أكادميية مؤشــر الصني، وهي مؤسسة 
ألبحاث العقارات.

كما أظهر التقرير أن متوســط إيرادات 
مبيعات الشــركات العقارية بلغ 49.86 
مليار يوان، بزيادة نسبتها 19.3 في املائة، 
بينما ارتفع متوســط صافــي أرباحها 
0.4 في املائــة إلى 5.62 مليار يوان العام 

املاضي.
ووفقا للتقرير، استحوذ أكبر 100 مطور 
عقاري على 49.9 فــي املائة من احلصة 

السوقية في العام املاضي.
من جهــة أخــرى، أظهــرت بيانات من 
املعلومات  وتكنولوجيا  الصناعــة  وزارة 
الصينيــة أن صناعة األغذية في الصني 
شهدت توســعا مســتقرا غي اإلنتاج 
واملبيعات في أول شــهرين مــن العام 

اجلاري.
النــاجت الصناعي ذي  إن  الــوزارة  وقالت 
التصنيع  لقطــاع  املضافــة  القيمــة 
الزراعــي وجتهيــز األغذيــة التكميلية 
ارتفع 6.5 في املائة على أســاس سنوي 
في هذه الفترة، بينما ارتفع إنتاج قطاع 
الصناعات الغذائيــة 7.4 في املائة على 

أساس سنوي.
وشهد قطاع صناعة النبيذ واملشروبات 
والشــاي املصفى ارتفاعا فــي القيمة 
املضافــة الصناعيــة 15.4 فــي املائة، 

مقارنة بالعام السابق.
وفي الفترة من شــهر ينايــر إلى فبراير 
املاضي، بلغت مبيعات التجزئة للحبوب 
والزيت واملواد الغذائية 310.26 مليار يوان 
)نحو 48.85 مليــار دوالر(، بزيادة 7.9 في 
املائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت 
مبيعات املشــروبات والتبــغ والكحول 
11.4 في املائة و13.6 في املائة بالترتيب.

بينمــا أظهــر تقرير صناعــي أصدرته 
السوق  ألبحاث  الدولية  البيانات  شركة 
العاملية “آي دي سي” أن شحنات الصني 
من األجهــزة املنزلية الذكية شــهدت 
ثابتا على أســاس سنوي في  توســعا 

.2021
وذكر التقرير أن صنــاع األجهزة املنزلية 
الذكيــة في البالد قاموا بشــحن أكثر 
مــن 220 مليون وحدة خالل هذه الفترة، 

بزيادة 9.2 في املائة على أساس سنوي.
وتابــع التقرير أنه في الربــع األخير من 
2021، شــحنت الصني نحو 63.4 مليون 
جهاز منزلي ذكي، بزيــادة 4.1 في املائة 

على أساس سنوي.

وتوقعت الشــركة أن ترتفع شــحنات 
األجهزة املنزلية الذكية في الصني 17.1 
في املائة، لتصل إلى أكثر من 260 مليون 

وحدة هذا العام.
وتعد شــركة آي دي سي، التي أسست 
في 1964، مزودا عامليا مبعلومات السوق، 
واخلدمات االستشــارية، والفعاليات في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وأسواق تكنولوجيا املستهلك.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أصدرتها 
وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلومات أن 
سجلت  الصني  في  املنسوجات  صناعة 
منوا مطردا فــي الشــهرين األولني من 

العام اجلاري.

املضافة  القيمــة  أن  البيانــات  وذكرت 
لكبرى شــركات النســيج، التي ال تقل 
لكل  الســنوية  التشــغيلية  اإليرادات 
منها عــن 20 مليون يــوان “نحو 3.15 
مليون دوالر”، ارتفعت 6.7 في املائة على 

أساس سنوي.
وبلــغ إجمالي اإليــرادات التشــغيلية 
للشــركات املذكــورة 706.9 مليار يوان، 
بزيادة 13.5 في املائة عن الفترة نفسها 

من العام املاضي.
وسجلت أرباح هذه الشركات 24.8 مليار 
يوان، بانخفاض 1.8 في املائة على أساس 

سنوي.
كمــا أظهــرت البيانــات أن صــادرات 

املنســوجات الصينية فــي الفترة من 
يناير إلى فبراير زادت 11.9 في املائة على 
أســاس ســنوي لتصل إلى 24.7 مليار 

دوالر.
إلــى ذلك، أظهــرت بيانات صــادرة عن 
االحتاد الصيني للوجستيات واملشتريات 
أن قطــاع اللوجســتيات الصيني كان 
أقل تفاؤال في شــهر مارس املاضي في 
ظل تصاعد عــدم اليقني على الصعيد 
الدولي والتفشــي األخير لوباء كوفيد - 

19 في البالد.
اللوجستية،  أداء اخلدمات  وبلغ مؤشــر 
والطلبات  األعمــال  يقيس حجم  الذي 
اخملــزون  ودوران  والتوظيــف  اجلديــدة 
ومعدالت استخدام املعدات في القطاع، 
48.7 في املائة في مارس، بانخفاض 2.5 

نقطة مئوية عن الشهر السابق.
وتشــير القراءة التي تزيــد على 50 في 
املائة إلى التوســع، بينما تشير القراءة 
التي تقل عن 50 في املائة إلى االنكماش.

من جانبه، قال خه هوي، مساعد رئيس 
االحتاد الصيني للوجستيات واملشتريات، 
اللوجستي ســيرتفع مبجرد  الطلب  إن 
الســيطرة على هذه املوجة من تفشي 

وباء كوفيد - 19.
وسجل املؤشر الفرعي للطلبات اجلديدة 
49.4 فــي املائة، بانخفــاض 0.8 نقطة 
مئوية عن الشــهر السابق، بينما ارتفع 
إلى  األعمال  لتكاليف  الفرعي  املؤشــر 
60.4 فــي املائة، ما يشــير إلــى ارتفاع 
تكاليــف اإلنتــاج لشــركات اخلدمات 

اللوجستية، وفقا لالحتاد.
وفي سياق متصل بالشأن الصيني، أبلغ 
قطاع لوجســتيات التجارة اإللكترونية 
في الصني عن انكماش معتدل في شهر 

مارس املاضي، وفقا ملسح صناعي أجراه 
االحتاد الصيني للوجستيات واملشتريات 

.JD.com وعمالق التجارة اإللكترونية
وأظهر املســح أن مؤشر تتبع األنشطة 
اللوجستية للتجارة اإللكترونية استقر 
عنــد 104 نقاط في مارس، متراجعا 4.9 
نقطة عن الشهر الذي سبقه، وهو أدنى 

مستوى في العامني األخيرين.
ووفقا للمســح، فإن عودة ظهور حاالت 
كوفيــد - 19 محلية العــدوى أدت إلى 
النقل  وأثرت فــي كفاءة  الطلب  تراجع 

اللوجستي والنقل والتوزيع.
وانخفض املؤشر الفرعي حلجم األعمال 
مبقدار 9.7 نقطة عن الشهر املاضي إلى 
118.2 نقطــة، وهو أدنى مســتوى في 

عامني.
وأظهــر املســح أن املؤشــر الفرعــي 
لتكاليف األعمــال ارتفع 5.5 نقطة في 
مارس، وهو مســتوى مرتفع جديد منذ 

.2017
تعزيز  الصــني  أخــرى، تعتزم  من جهة 
التعاون مع بنما بشــأن قناة بنما، وفقا 
ملا جاء في منشور صيني بشأن لقاء بني 

وزيري خارجية الدولتني أمس.
وذكــرت وكالة “بلومبيــرج” أن الوزيرين 
ناقشــا عدة قضايــا منهــا احلرب في 

أوكرانيا.
وقالت إريكا مونيس، وزيرة خارجية بنما، 
إن بنمــا ال توافق على الفــرض املتكرر 
للعقوبات األحادية على مســتوى دولي، 
الوضع  علــى  احلفاظ  على  وســتعمل 

احليادي للقناة.
وأشار واجن يي، وزير اخلارجية الصيني، إلى 
أن الصني حتترم وتعترف بالوضع احليادي 

الدائم لقناة بنما.

سحب ماليين البراميل من االحتياطيات
األميركية يخفق في تهدئة األسواق

النفط يقفز إلى 108 دوالرات..

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا البنك املركزي العراقــي، امس الثالثاء، 
مؤسســات الدولــة والقطاع اخلــاص إلى 
االســتمرار فــي متابعة منصــة خطابات 
الضمــان للتأكد من املــالءة املالية وصحة 
صدور أي خطاب صادر عن املصارف العاملة 

في العراق.
وأكــد املركــزي، أن آليــة إصــدار خطابات 
الضمان عبر املنصة اإللكترونية أســهمت 
بزيادة جدية املقاولني واملتعاقدين في تنفيذ 
املشــاريع وحمايــة املؤسســات احلكومية 
مــن التعاقد مع الشــركات الوهمية واحلد 
من قدرتها على الوصول إلى املشــاريع املراد 

تنفيذها.
وقد أجنزت منصة خطابــات الضمان إصدار 
أكثــر من )٣٠( ألف خطــاب تتجاوز قيمتها 
)٩( ترليــون دينار خالل عــام 2021، مما يؤكد 
جناح إستراتيجية البنك املركزي العراقي في 
تنظيم إصدار خطابــات الضمان وزيادة ثقة 
اجلهات املستفيدة من اخلطابات الصادرة عن 
املصارف التي تخضع لرقابة وتفتيش البنك 

املركزي العراقي.
يشــار إلى أن إنشــاء املنصــة اإللكترونية 
لتســجيل خطابات الضمــان الصادرة عن 
القطاعات  لصالــح  املرخصــة  املصــارف 
احلكومية واخلاصة، يأتي ضمن جهود البنك 
املركــزي العراقي لتطويــر العمل املصرفي، 
وتنظيم آلية إصدار وجتديد خطابات الضمان 
بنــاًء علــى الضمانات املقدمة مــن األفراد 
للمصارف  االئتماني  والتصنيف  والشركات 
املصّدرة، واحلد من عمليات االحتيال والتزوير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد مسؤول إيراني رفيع املستوى أن طاقة إنتاج 
النفط في البالد عادت إلى املســتوى نفســه 
الــذي كانت عليه قبل إعادة فــرض العقوبات 
العام 2018 في أعقاب انســحاب واشنطن من 

االتفاق النووي.
ونقلت وكالة إيرنا الرسمية لألنباء عن محسن 
خجســته مهــر، الرئيس التنفيذي لشــركة 
النفط الوطنية اإليرانية، قوله إن “إنتاج النفط 
وصل إلى أرقام ما قبــل العقوبات، على الرغم 

من الضغوط االقتصادية”.
وتنخرط إيران حاليا فــي مفاوضات مع القوى 
الكبرى إلحياء اتفاق العــام 2015 النووي الذي 
من املتوقــع أن مينحهــا تخفيفــاً للعقوبات 
الستئناف تصدير النفط في مقابل وضع قيود 

على برنامجها النووي.
وكانت الواليــات املتحدة خــالل والية الرئيس 
دونالــد ترامب قد انســحبت عــام 2018 من 
االتفاق، وأعــادت فرض عقوبــات صارمة على 
طهران التــي ردت في العام التالــي بالتخلي 

التدريجي عن التزاماتها مبوجب االتفاق.
وقال خجسته مهر، إن اإلنتاج عاد إلى املستوى 
نفسه الذي كان عليه قبل العقوبات مبعدل 3.8 
ماليني برميل يوميا، بعدما كان تراجع بشدة إثر 

فرض العقوبات.
وأضاف: “نحن اآلن في وضع يسمح لنا مبضاعفة 
صادراتنا”، مشــيرا إلى أنه “علــى صعيد أمن 
الطاقة، فإن اجلمهورية اإلســالمية قادرة على 

حتقيق االستقرار على الساحة الدولية”.
وقدرت منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( 
في تقرير شــهري إنتاج إيران من النفط بنحو 

2.54 مليون برميل يوميا خالل شهر فبراير.

البنك المركزي يؤكد 
نجاح المنصة اإللكترونية 

لخطابات الضمان

إيران تعلن عودة
 اإلنتاج النفطي لمستوى 

ما قبل العقوبات

المصافي الهندية تأمل تقلص إقبال االميركيين على نفط البصرة 

نمو ثابت خالل 2021

695.27 تريليون دوالر المدفوعات غير النقدية في الصين 
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تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير معدات صيانة وقطع 

WPS غيار حملطة معاجلة املياه
 Extension for 2ndAnnouncement for Provision of

Maintenance Tools & WPS spares parts
005/PC/21 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/4/6 الى 2022/4/12

وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 
الضمان بظــروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/4/12 عند 

الساعة 4:00 عصرا.
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليهــا في إعالن الصحيفة 

بتاريخ 2022/3/9
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

 haneen.monam@petroalwaha.com; 
yangchao@petroalwaha.com; eng.firas@petroalwaha.com

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 24364
التاريخ: 2022/4/3

))إعالن((

تعلن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( املدرجة 
اوصافهــا ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب 
البلدية اعاله خالل مدة االعالن مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة وقدرها 20% من القيمة التقديرية 
مبوجب صك مصدق للمستأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي 
يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد بــراءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية 

االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

  قسم العقود 

تنويه/ متديد موعد استالم العطاءات ملناقصة توفير خدمة التأمني 
الصحي وتأمني احلوادث وتأمني املسؤولية ملوظفي شركة نفط الواحة
1st Announcement for Provision of Employer’s Liability, Accident 

and Medical Insurance Service for Al-Waha local employees
Tender No: )006-SC-22(

إشــارة الى اإلعالن اخلاص باملناقصة أعاله املعلن بتأريخ 2022/3/23، تعلن 
شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب 
النفطــي في محافظة واســط/ قضــاء االحرار عن متديد موعد اســتالم 
العطاءات اخلاصــة باملناقصة أعاله من تاريــخ 2022/4/6 الى 2022/4/12. 

)بقية الشروط واملتطلبات كما في اإلعالن األصلي املذكور أعاله(.
www.petroalwaha. :املوقع اإللكتروني اخلاص بشــركة الواحة النفطية

 com
ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:

saadghazi@petroalwaha.com 
CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com
 and yusiping@petroalwaha.com

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف 
يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من 
قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاســب اإللكتروني علماً بأن أســعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات ســوف 
تخضع الى السياســة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة 
الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون 
مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد 
التزامه بتنفيذ شروط العقد، فعلى من يجد في نفسه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل 
بياناته في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور 
أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات 
الثبوتية، التحصيل الدراســي، مدة تنفيذ املشروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد 
بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال 
الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن 
تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول 
علــى 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة 
الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشــروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم 
إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر متخصصة من إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات 

سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالســتبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله والذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات 
القانونيــة املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله 
يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية االعتراض على 
اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشــره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن 
وزارة االتصاالت الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من 
يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او ميتنع عن استالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق 
باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة السوداء وتعتبر اإلحالة 
مفســوخة تلقائيا مع املقاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب 
اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او استحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع 
قبل اإلحالة مــن دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة 
يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد اإللكتروني 
)Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  )Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابة 
عن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/4/5 ولغاية 

الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/14.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس
أسامة جهاد قاسم

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

وزارة اإلعمار واإلسكان
 دائرة املباني/ قسم الشؤون القانونية

متديد إعالن مناقصة رقم )2022/1(

تقرر متديد مدة موعد غلــق املناقصة املرقمة 
)2022/1( اخلاصة مبشروع )جتهيز أجهزة فحص 
الكونكريت وأجهزة أخرى في محافظة بغداد( 
من الســاعة )الثانية عشــرة( من ظهرا يوم 
)األربعاء( 2022/3/30 الى الساعة )الثانية عشرة( 

من ظهر يوم )اخلميس( املصادف 2022/4/7
mabany .moch.gov.iq موقعنا على االنترنت •
املدير العام

الشركة العامة ملوانئ العراق

إعالن

الى شركة فيتول دبي

 واملبرمة عقد تشغيل مشترك مع الشركة العامة 
ملوانئ العراق إلنشاء وإدارة وتشغيل أرصفة بحرية 

نفطية ومبوجب العقد 20/2284 في 2017/5/4.
ندعو الشركة املبني اسمها في أعاله بتحديد مكان 
تواجد مقرها بالسرعة املمكنة كون املوضوع في 

غاية األهمية،
لذا اقتضى التنويه ...

الشركة العامة ملوانئ العراق 
23  آذار 2022

املالحظاتمدة االيجار ))االيجار السنوي((املساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

1
 قطعه ارض يراد انشاء عليها

 محالت جتارية في احلي
العسكري )إعادة تقدير(

35
57222/110

جزيرة
420 م2

 3,232,000 ثالثة ماليني
 ومائتان واثنان وثالثون

الف دينار

 )12( على القطعة
 التقدير كل خمس

 سنوات من تاريخ ابرام
 العقد استنادا للفقرة

ب/16 من القانون

 على املستأجر تنفيذ الكشف
 الفني واملعد من قبل البلدية
 والذي مقداره 298,840,000

 مائتان وثمانية وتسعون
 مليون وثمامنائة واربعون

الف دينار

 كشك مشيد في حي سومر2
 850,000 ثمامنائة وخمسون6,25 م12222قرب احلشد

سنتانالف دينار
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تشكيل

رؤية

 البصرة ـ سعدي السند :

التشــكيلي  الفني  اقــام معرضه  أن  بعد 
اجلديــد في كاليري االورفلــي في عّمان قال 
الفنــان العراقي املغترب كاظم شــمهود 
عند عودته الى مســقط رأسه في البصرة 

للصباح اجلديد :
أطلقت على معرضي اجلديد في عمان والذي 
افتتحته فــي منتصف شــهر اذار املاضي 
اسم ) أرض السواد (  وقد شهد حضورا مميزا 
من الفنانني و املثقفني و وسائل االعالم , وقد 
عرضت فيه آخر جتاربــي الفنية حيث وصل 
عدد اللوحات املعروضــة الى خمس وثالثني 
لوحة بني الرسم على القماش و احلفر على 

الزنك – كرافيك .
وأضاف شــمهود : هذه النشاطات الفنية 
و الثقافيــة متثــل صورة حضاريــة ناصعة 
لتوطيد العالقات و التواصل بني ابناء البشر 
و مبا انني انتمي الى هذه االرض الطيبة ذات 
التاريخ العريق فال بد من انني احمل جينات 
االجــداد البعيــدة مبا تكتنــزه و حتمله من 
صنوف املعارف واآلداب و الفنون  و كانت فنون 
بالد الرافدين و مصــر ينبوعا عذبا و مصدرا 
التاريخية  بامتداداتهــا  تتمثــل   - حضاريا 
القدمية التــي تعود الى العصــور البدائية 
االولى و ما حفلت به تلك العهود الغابرة من 
معتقدات وعــادات و طقوس مختلفة منذ 

زمن رســوم الكهوف .. و كانت االساطير 
و اخلرافات هي الغذاء الروحي الذي ســاعد 
على تفتح بطيء لبذرة العقل البشــري و 
منوه خاصة في بالد سومر . وقد تركت تلك 
الفنــون القدمية بصماتها على كل فنون و 
تقاليد وثقافات الشعوب و احلضارات التي 

جاءت و قامت بعدها حتى اليوم 
وأضاف :  اعمالي الفنية، مسيرة طويلة و 
عصارة جتــارب متواضعة منذ تخرجت من 
كليــة الفنون اجلميلة في بغداد عام 1975 
وعملت في مجلة مجلتي و املزمار كرسام 
لقصص االطفال اكثر من ســبع سنوات 
و شــاركت في عمــل اول فيلــم كارتوني 
في العــراق عام1971  وبعــد انتقالي الى 
اســبانيا عام 1977 تواصلت في نشاطاتي 
الفنية و اشتغلت في الصحافة االسبانية 
كرسام لقصص االطفال و في نفس الوقت 
درست في كلية الفنون اجلميلة في مدريد 
الكرافيــك و اجلداريــات و النحــت البارز و 
ختمتها بدراسة الدكتوراه في تاريخ الفن 
و في اعمالي الفنية يجد املتلقي تنوعا في 
التقنيات و املواضيــع و هو نتيجة حتمية 
افرزتها املعايشة عن قرب مع رواد و اساتذة 
الفن االوربــي احلديث امثال تابيس و ميرو و 
بيكاسو و انتونيو ســورا وانتونيو كالبي و 
ادواردو جييدا و غيرهم و هذه البيئة الفنية 
الطالئعية كان لها االثر الكبير في اعمالي 
التعبيرية , و مع كل ذلك لم اتخل او ابتعد 

عن البيئة االجتماعية العراقية .. وكما قال 
الفنان العراقي شاكر حسن آل سعيد نحن 

نرسم مواضيع عراقية باساليب اوربية<

التحوير والتبسيط
وأكــد : لقد تأثــرت باملدرســة التعبيرية 
احلديثة و روادها حيث تعتبر واحدة من اهم 
املدارس الفنية في عصرنــا احلاضر و التي 

تزعمها ادوارد مونخ و فان كوخ و كوكوشكا 
, ومن اهم عناصرها التشــكيلية، اللون و 
اخلط و التحوير و التبســيط في الشكل و 
عادة ما تعبر هذه املدرســة عن مشاعر و 
دواخل النفس كما تأثرت بعدد من الفنانني 
انتونيو  امثال  املعروفني  املعاصرين االسبان 
تابيس وانتونيو ســورا واخوان ميرو و غوايا 
ســامني و غيرهــم، وهنا يقــول الناقد و 
اليوم  الفرنســي فرانز مارك نحن  الكاتب 
نســعى الى ما وراء قناع املظاهر التي تبدو 
لنا انها اهم من اكتشافات االنطباعبية و 
قد ظل رسم اخلط واحدا من اكثر العناصر 
االساســية في الفنون املرئية منذ انسان 
الكهــوف خاصة في الرســوم الصينية و 
اليابانية و الذي اتخذ منحى روحيا و صوفيا 
, واخلط هو نوع من االختزال التصويري , ومن 
اهم مميزاته، قدرته على االيحاء بالكتلة او 
الشــكل، اما اللون فهو عنصر جمالي آخر 
يقوم على تأكيد املشــاكلة في الصورة , 
و تقوم االلوان بدور التناغم و االنســجام و 

الشاعرية الغنائية .

عناصر العمل الفني
 وأوضــح الفنــان كاظم شــمهود : في 
اعمالي الفنية تعيش عناصر العمل الفني 
املرئيــة في ارتباطات داخلية متشــابكة , 
فهــي تتضامن جميعا لكــي تخلق وحدة 
يصبــح لها مــن القيم اجلماليــة ما هو 

اعظم فــي التأثير على املشــاهد , حيث 
يخلــق هذا التضامن لغة تصويرية اشــد 
تعبيرية من غيرها سواء كان في االشكال 
او اخللفيــة التي نراها متداخلة و مترابطة 
و متناغمة مع الشــكل وااللوان و اخلطوط 
و ذلك لتحقيق قيــم ابداعية و جمالية و 
فكريــة يبحث عنها الفنان . و اعتقد ان ما 
وراء اخلطوط و االلوان و االشكال ،عالم آخر 
مغاير و متميز عن العالم الواقعي املألوف 
و هو ما تسعى الى حتقيقه الفنون احلديثة 
وعادة ما يظهر االنفعال الفني عند الفنان 
العربي على شكل نظام روحي او صوفي , 
بينما كان عند الفنان الغربي نظاما رياضيا 
, كما كان الفنان العربي ســباقا في اقامة 
فن على الوحي و احلدس بعيدا عن مقاييس 
الذي كان ســائدا   , االنســاني  الشــكل 
عنــد الفنــان الغربي حيث جاء الشــكل 
االنســاني في مصوراتهم مقياســا لكل 
شــيء كاجلمال و االخالق واليوم اختلطت 
املفاهيم و االســاليب و اتخذت لها منحى 
عامليا نتيجة الهجرة املتبادلة بني الشعوب 
و وســائل التواصل احلديثــة , ولكن ظلت 
خصوصية الفنان مميزة و منفردة عن غيره 
وان انتمــوا الى نفس املدرســة احلديثة و 
بالتالي اصبحت اللوحة مبثابة متثيل ملاضي 
و حاضر االنســانية وبالتالي اصبح الفنان 
اليوم ينتمي الى مدرســة و الى فن عاملي 

واحد .

صادق االزرقي

في حادثة غريبة اقترنت باحلرب االوكرانية 
الروسية، كشف أستاذ األدب الروسي في 
جامعة بيكوكا اإليطالية مبدينة ميالنو، 
عن تلقيه رسالة من إدارة اجلامعة، تطلب 
إلغاء سلسلة محاضرات كان يلقيها عن 
أعمال الكاتب والروائي الروســي، فيودور 

دستويفسكي.
وفــي واقعة اخرى ذكــر موقع »كامبس 
ريفــوم« أن جامعة فلوريــدا في امريكا 
حذفت اسم الفيلســوف االملاني »كارل 

ماركس« من على إحدى قاعات الدراسة 
في اجلامعة، واعطتها اسما آخر، ويلفت 
املراقبــون الى ان مكمــن الغرابة فيما 
ا،  يتعلق مباركس انه املاني وليس روســيّ
وانــه قضى معظم حياتــه متنقال بني 
لندن وباريس، كما ان روسيا اآلن ليست 

شيوعية، كي يربط اسم ماركس بها.
 وفــي موضــوع دستويفســكي فانه 
عاش ومات في روســيا القيصرية وانه 
لم يشــهد تغير النظام في روسيا الى 
النظام االشــتراكي عام 1917، كما ان 
تراثــه ملك للبشــرية وال عالقة له بأي 
منحى عرقي او عنصري، ومن اجل ذلك 

أعلنــت منظمة األمم املتحــدة للتربية 
والعلــم والثقافة »اليونســكو« 2021 
حلول  مبناسبة  لدستويفســكي  عاما 
املئويــة الثانية لعمالق األدب الروســي 
املولــود في عــام 1821 املتوفي في عام 

.1881
ان تلــك احلادثتني اللتــني جرتا في كل 
من ايطاليا وامريــكا تبينان حقيقة ان 
والثقافــي ال يعرف  املعرفي  التخلــف 
حــدودا كما انهمــا تســيئان للتاريخ 
اجنبتا  اللتني  الدولتني  لشعبي  الثقافي 
مبدعني كبارا؛ ففــي مثال ايطاليا كان 
امنــوذج ليوناردو دافنشــي الــذي تعتز 

جميع البشــرية بفنه وادبه، فيما انتج 
الشــعب االمريكــي الروائي، إرنســت 
بأجمل  العالم  احتــف  الذي  همينغوي، 
الكتابات؛ فهل يحق لنا ان مننع التواصل 
مع نتاجات هؤالء املبدعني وغيرهم فيما 

لو اندلعت احلرب بني جيوش بلدانهم. 
االوكرانية  الروسية  لقد كشفت احلرب 
امورا كانت مخفية وراء دعاوى التحضر 
العالم  االنســان فصدمــت  وحقــوق 
بعنصريــة مقيتــة حتاســب على لون 
اجللــد واالنتماء اجلغرافــي حينما جرى 
اوسطيني«  »الشــرق  و  »االفارقة«  منع 
البلدان اجملاورة الوكرانيا  الى  اللجوء  من 

برغم انهم يتعرضــون للمخاطر ذاتها 
التي يتعرض لها االوكرانيون. 

 ولقــد اثــارت واقعتــا حظر اســمي 
دستويفسكي وكارل ماركس السخرية 
املرة من على مواقع التواصل االجتماعي، 
كمــا ميكن لنا ابــراز النقيضني مبقارنة 
التصرفــات العنصريــة املتخلفة التي 
واحتقار  املعاصــرة  احلرب  بتأثيــر  برزت 
املشــاعر  واثارة  وكراهيتــه  االنســان 
العرقيــة، بقول بليغ لدستويفســكي 
ميثــل الضد ويضــيء صــور التعاطف 
االنســاني مع اآلخر؛ فعندما توفي في 
عــام 1881، ترك وصية ملــن يرغب في 

زيارته يقول فيها »الزهور التي تشتريها 
عند زيارتك لقبري، ال داعي لها وال داعي 
ألن تبكــي فوق رأســي، اشــتر طعاما 

وأعطه حلارس قبري«.

اللوحة تمثيل لماضي وحاضر اإلنسانية وننتمي الى فن عالمي واحد
التشكيلي المغترب كاظم شمهود للصباح الجديد: 

محنة الثقافة في ظل الحروب الجديدة

دراسة

راسخ، الن ما يولد بالسخرية من مواقف 
يكون أكثر رسوخا من القناعات التي تأتي 
كوجبة باردة تقدم على طبق املناقشــات 
الفكرية، بل وان السخرية أقوى االسلحة 
وأمضاها في احلرب علــى األفكار البالية 

واملتعصبة.
وليــس هناك قياســات محــددة حلجم 
العمود الصحفي، ولكــن ميكن حتديدها 
بعــدد الكلمات وبحســب نــوع العمود 
اعتبــارا من 100 كلمة إلــى 300 كلمة. 
ولكن يفضــل أن يكون العمود الصحفي 
الســاخر ذي عدد غير كبير من الكلمات 
لكي ال يرهق القارئ فــي املتابعة، ويقتل 
أو يضعف لهفته إلى الضربة الســاخرة. 
ولكن يبقى عدد الكلمات مرهونا بقدرات 
الكاتب علــى إدامة زخم الشــد للقارئ 
وقدرته الســردية وقوة احلبكة وشــطط 
اخليــال ونوع املوضوع وثقلــه االجتماعي 
بحيث ميكن للكاتب اجليد أن يتجاوز هذه 

القياسات صعودا او هبوطا.

الصحفي  العمــود  هيكليــة  وترتبــط 
الساخر باخلبر، فهو حتليل ومتابعة وتنبيه 
وفتح عيون وأفــواه على حدث معني ميثل 
خبرا في الصحافــة االعتيادية  او ظاهرة 

ولكنــه لــدى الكاتب الســاخر موضوع 
يســتحق أن يكــرس لــه عمــود، وهذه 
ميــزة خاصة بالعمود الســاخر ميتاز بها 
أيضــا إضافة إلى ما ســبق، عن األعمدة 
في  تخرج  التــي  االعتيادية  الصحفيــة 

الكثير من األحيان عن هذا اإلطار.
2 - اخلبر: عناصــر اخلبر معروفة هي )من؟ 
وماذا؟ وأين؟ ومتى؟ وملــاذا؟( وهي تنطوي 
علــى الفاعــل والفعل والزمــان واملكان 
والسبب في وقوعه. ويتحكم كاتب اخلبر 
في صياغته بحســب أهمية كل عنصر 
مــن عناصره هذه، حيث يبــرز الصحفي 
الزمن إذا كان هــو األهم، كون احلدث وقع 
فــي ذكرى معينــة، او يبرز املــكان كونه 
مــكان مقــدس، أو يبرز الســبب أو يبرز 
كيفية حصول احلدث وقســوة تفاصيله 
أو أن يكــون الفاعل شــخصية مرموقة، 
على ســبيل املثال، الزواج من امرأة ثانية 
أمر يحصل في مجتمعاتنا ولكن إذا كان 
ر حلقوق املرأة فان األمر  الفاعل مفكر ينظِّ
سيكون ذو قيمة خبرية. وعموما فاألخبار 
تســعى إلى جذب اهتمام القارئ باعتبار 

اخلبر هو ما يهمه.
لكن اخلبر الســاخر يختلف في بنيته عن 
اخلبر الصحفي االعتيــادي. فهو ال يلتزم 
الزمن  العناصر كما هــي، فعنصر  بهذه 
)متــى( ال يحضى باهتمــام كبير بحيث 
إن اخلبر الســاخر ال يحدده بالضبط كما 
تفعــل األخبــار االعتياديــة، ولكن اخلبر 
الســاخر يلتزم بتحديد املكان )أين( كما 
ولكنه  والفاعل  الفعــل  بعنصري  يهتم 
يخرج في اإلجابة على الســؤال السببي 
)ملــاذا؟( إلى الفنطازية أو التحشــيش أو 
اخليــال أو املنطق املقلــوب، ليعكس روح 

السخرية من احلدث. أسوق هنا منوذجني:
النموذج األول خبر نشــر فــي »الناطور« 

العدد األول سنة 2000:
العنوان: )النظام القــامت في بغداد يقول: 
األزمــة التي يعيشــها ناجمة عن ضربة 

عني(.
املنت: )صرح مصدر مقرب من نظام صدام، 
إن احلملة التي تقودها املعارضة العراقية 
والدول الصديقة للشــعب العراقي حول 
قصــور صدام وأرصدته الشــخصية في 
اخلــارج والتي بلغت أكثر مــن 7 مليارات 
دوالر والتــرف والبــذخ الــذي تعيش فيه 
العائلة احلاكمة وأركانها، ما هو إال حسد 
عيشة تقوم به أطراف املعارضة العراقية 
اإلجراءات  النظام  ســلطات  اتخذت  وقد 
املناسبة لتالفي عيون املعارضة وحسدها، 
وقامــت بتوزيــع مجموعة من ام ســبع 
عيون علــى القصور وأخرى على شــكل 
اخلاصة  الفارهــة  للســيارات  ميداليات 
بالعائلة وقدمت قائمة مشتريات باحلرمل 
الهنــدي الفاخــر والفعال ضد احلســد 
إلى األمم املتحــدة العتمادها ضمن خطة 
مشتريات النفط مقابل الغذاء للمرحلة 

املقبلة وسيتم 
توزيعها على القصور واملنتجعات لغرض 
تبخيرها من قبل مختصني ، وعني احلسود 

بيه عود بحسب املصدر(.

النموذج الثاني خبر منشــور في نفس 
العدد:

العنوان: )إنفجار عنيف يهز سوق مريدي 
الند(

املنت: )هز انفجار عنيف وسط سوق مريدي 
الثورة ببغــداد املكتظ  الند في مدينــة 
بالباعة النكرية واملواطنني الذين يتوافدون 
على السوق من اجل إعادة أثاثهم وأدوات 
منازلهم الكهربائية واملطبخية املسروقة 
بإعادة شــرائها من ســارقيها، وقد أدى 

انفجار بطل بيبســي مصنوع بيتيا 
إلى جرح ســتة بطوط كانــت معروضة 
للبيع علــى مقربة منه ومقتــل هراتي 
أيضا. مما أنشب قتاال بني صاحب البطوط 
وصاحــب بطالة البيبســي، اســتخدم 
فيه الطرفان كل أنواع األســلحة احملرمة 
محليا من ســكاكني وبوكســات حديد 
وغيرها. وحضرت إلى موقع احلادث مفرزة 
شــرطة لفض العراك وصادرت البطوط 
اجلريحــة والســاملة وبطالة البيبســي 
التي أبطــل مفعول بعضها قبل حصول 
االنفجار الثاني وحتمل أعضاء املفرزة أعباء 
املصادرة..  و«لفط«البطوط  »شــفطها« 

وخلي ياكلون..(.
3 ـ الفروقــات: وهي أســلوب آخر للنقد 

والســخرية، عبارة عن جدول من حقلني 
بــني حالتني ال  الفروق  للمقارنة ووضــع 
عالقــة لهمــا ببعض فــي الغالب، مثل 
اإليرانية،  ) الطالق والســجادة  الفرق بني 
االول ثالثة بالثالثــة والثانية ثالثة باثنني 
او ثالثــة بأربعــة( أو الفرق بــني )الزحف 
إذ األول أطلقه  الدراسي والزحف الكبير( 
رئيــس الدولة وشــمل كل طلبة العراق 
والثانــي أطلقــة رئيس الدولة وشــمل 
نفســه فقط. وان األول شارك فيه طلبة 
العراق فرحني وشارك في الثاني العراقني 

مكرهني.. وغيرها.
4 - الوخزات: وهي اخبار قصيرة جدا يجري 
االحتفاظ ببعــض معلوماتها للضرورات 

واألحكام.
5 - النكات ذات الطابــع اخلبري أو األخبار 
التي تــكاد أن تكــون نكتة.. مثــال زيارة 
حســني كامل عندما كان وزيرا للتصنيع 
التصنيــع  مصانــع  احــد  العســكري 
العســكري في وقتها وسأل املهندسني 
عن املشروع واملشــاكل التي يواجهونها 
فقالــوا لــه أن لديهم مشــكلة واحدة 
هي مشكلة الســتيم )اي البخار( فقال 
ملرافقيــه اجمعوا لهم كل ما موجود من 
استيم بالسوق حتى لو تستوردوه من بره.

  6 ـ حكــم وأمثال: وهــي إعادة توظيف 
احلكم واألمثال فيما يخص أخبار وأحوال 
البلد مثل زاوية )أمثال وحكم( التي كانت 
تعدها اخلالة سليمة للناطور. على سبيل 
املثال ) ســبع أحجار وال هــل اجلار، قالها 
إيراني وكويتي وســعودي وسوري وتركي 

وأردني( طبعا في زمن النظام السابق.
التحقيقــات: وهــي احــد أســس  ـ   7
الصحافــة املهمــة جــدا ولكنهــا في 
الصحافة الساخرة ال تشغل حيزا كبيرا 
الكبيرة  املســاحات  إلى  بسبب حاجتها 
والتي تعتبر مــن احملظورات في الصحافة 
الســاخرة. ولكن البعض وجــد لها حال 
بــأن يجعــل التحقيق فــي موضوع عام 
وقفشات منفصلة  لقطات  وعلى شكل 
ومتصلــة وســتجد فــي هــذا الكتاب 
منــاذج منها مثــل )هموم مســتأجر في 

السليمانية( و )البائع واملشتري(.
8 ـ املقابالت: وهي مقابــالت غالبا تكون 
غير حقيقية أي ليســت مع الشــخص 
املعني وان األســئلة واألجوبــة من عند 
إلى  بالتأكيد  ولكنهــا تســتند  الكاتب 
معلومــات صحيحــة عــن الشــخص 
املعني. أو أن الكاتب يلجأ إلى اســتخدام 
شخصية أخرى غير موجودة ولكن موازية 

ويجري املقابلة معها.
9 ـ األبراج: وهي وســيلة وأســلوب آخر 
لنشر األخبار القصيرة والنقد الالذع حلالة 
معينة في جمل محدودة وبإطار وأسلوب 

األبراج.

د. جليل إبراهيم الزهيري

2ـ ألوان الكتابة الصحفية الساخرة
الصحافة الساخرة مثلها مثل بقية أنواع 
الصحافــة األخــرى تنطوي علــى األلوان 
والتقرير  اخلبر  اخملتلفة ومنهــا  الصحفية 
والتحقيــق والعمود واملقــال الصحفي.. 
لكن العمود الصحفي هو األكثر شــهرة 
بسبب قدرته على االســتمرار حتى خارج 
إطــار الصحــف الســاخرة، بــل ووجوده 
متفضال على الصحف السياسية وغيرها 
فــي كونه ميثل اســتراحة أو محطة أولى 
للقــارئ وكونــه عامل تأثير في تســويق 
الصحيفة وتوسيع جمهور قرائها. ونسوق 
على ذلك مثال إن الكثير من قراء صحيفة 
»طريق الشعب« التي  كان يصدرها احلزب 
الشــيوعي العراقي في فترة صدورها في 
السبعينات من القرن املاضي كانوا من غير 

الشيوعيني.
وكان دافعهم األساسي لشراء الصحيفة 
والشهير  الســاخر  الصحفي  العمود  هو 
لشمران الياســري، أبو كاطع »بصراحة«. 
مثلمــا كانت زاوية »بلــد صاعد بلد نازل« 
التي يكتبها داود الفرحان في مجلة )ألف 
باء( قبل سقوط النظام، املوضوع املفضل 
لدى قراء اجمللة واحد أسباب إقبالهم على 

شرائها.
ولذلــك فبإعتقادنا أننا حــني نتناول ألوان 
الكتابة الصحفية الساخرة يجب أن نبدأ 
بالعمود الصحفي باعتباره العمود الفقري 

لهذه الصحافة:

أ-العمود الصحفي:
ينطوي العمــود الصحفي على خصائص 

عدة، يكتسبها من:
1 - عنوان العمود: وهو مهم جدا ألنه يحدد 
هوية املضمون لكل عمود أو عنوان يكتب 
حتته فعنوان )بلــد صاعد بلد نازل( يعطي 
للقارئ استعدادا ملشاهدة مقارنة بني بلد 
يرتقي وبني بلده الذي يســير نحو الهبوط. 
القارئ  وعنوان عمــود )بصراحة( يجعــل 
يستعد حلكاية صريحة حول أمر ما ترافقه 
حكاية قدمية. وعنــوان عمود كنت اكتبه 
في صحيفتي »الناطــور« بعنوان )مكوار( 
جتعــل القارئ يســتعد لضربة ســاحقة 
تقع على رأس يســتحقها، وكذلك عمود 
الكاتب الكردي الســاخر شيرزاد شيخاني 
الذي كان يكتــب في الناطور عمود )عيش 
وشوف( باسم )أبو شنيور( مما يجعلك في 

انتظار أن ترى املدهش والعجب في عاملنا.
ويتناول العمود الساخر أو الزاوية الساخرة، 
عبر السمات التي تناولناها أعاله، موضوعا 
معينــا أو خبرا أو قضيــة قائمة أو عادة أو 
عرفا باليا، بحسب موضوع وعنوان العمود 
ليدفع بالقارئ إلى السخرية كموقف منه 
والتعبير من خاللهــا عن والدة وعي جذري 

في الكتابة الصحفية الساخرة 2 - 3

األدب الصحفي الساخر 
ظل أدبا معارضا في 

انتمائه، إضافة إلى كونه 
أدبا تحريضيا يكسر حواجز 

الخوف والهاالت المنافقة 
المصطنعة للعادات 

والتقاليد االجتماعية 
وقيم وهاالت الدكتاتورية 
البغيضة على صعيد الحياة 

السياسية

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
50 صورة فوتوغرافية مشاركة

في مسابقة مدارس ذي قار
أقامت شــعبة النشاط املدرســي في محافظة ذي قار 
املســابقة الســنوية للتصوير الفوتوغرافــي للمدارس 
املتوســطة والثانوية واالعدادية ضــم أكثر من 50 عمل 
فوتوغرافي مثلت عدة محــاور منها املعماري والطبيعي 

والبورتريه واإلنسان والعمل وغيرها.
وقال مسؤول الشعبة محسن خزعل ان هذا املعرض يأتي 
ضمن اخلطة الدراســية لهذا العام وقــد متيزت االعمال 
املشــاركة بالكثير من اجلمالية واالبــداع التي عبرت عن 

مواهب الطلبة املشاركني.

عراقية تقلدت أعلى الدرجات العلمية
تعمل براتب 50 دوالرًا

هبة املعمار، أصغر دكتورة جامعية عراقية بتخصص نادر 
في اجملــال النفطي، حتصلت على درجة ٪99 في االمتحان 
التنافسي وهي أعلى درجة تســجل في تاريخ اجلامعات 
العراقية، كما حتصلت بأطروحة الدكتوراه على الرصانة 
العليا مــن جامعتي بارما اإليطالية ووارشــو البولندية، 
حيث كانت أول اطروحة توظف دراسة النظائر في مجال 

االستكشاف النفطي.
برغم صغر سنها لكن هبة حتصلت على عضوية العديد 
من املنظمات الدولية مبجال اجليوكيمياء وعلى رأســها 
عضوية االحتاد األوروبي، كمــا مت اختيارها كمقيم بحوث 
علمية جلامعات علمية أمريكيــة ذات تصنيفات عاملية 

كبيرة في )سكوبس(.

معرض الزهور في البصرة
برمضان يفتح بعد اإلفطار

وجه محافظ البصرة أســعد العيداني باستمرار معرض 
الزهور باملدينة الرياضية إلــى ما بعد عطلة عيد الفطر 

املبارك.
وقال رئيس اللجنــة التنظيمية للمعرض محمد رعد إن 
املعرض ســيفتح بعد اإلفطار من كل يوم لغاية الساعة 

الواحدة ليال.
الفتا إلى استمرار الفعاليات واملسابقات في املعرض.

الجاموس السائب في صالح الدين يقطع
طرقًا ويتسبب بالحوادث المميتة

طالــب مواطنون في صالح الدين الســلطات احلكومية 
إلنقاذهــم من خطر اجلاموس الســائب الذي يتســبب 
بحوادث مرورية مميتة في الطرق الرئيســية جنوب شرق 

تكريت.
وقال قائممقام ســامراء وكالة برهان محمد العيساوي، 
أن »قطعان اجلاموس الوافدة من محافظات جنوبية قرب 
السدة القدمية في ســامراء وتنتشر على الطريق الرابط 
بني ســامراء وقضاء الدور ما تسبب بحوادث مرورية مميتة 

طيلة السنوات املاضية«.
وأشار العيساوي إلى إطالق خطة حماية وحتصني الطرق 
عبر ســياج معدني ملنع وصول اجلاموس إلى طريق الدور 

- سامراء.

البصرة - سعدي السند:

اجمللــة  )ســندباد(  احتفلــت 
املتخصصــة باألطفــال والتي 
بالعدد  البصــرة  فــي  تصــدر 

السابع منها.
مراســل )الصبــاح اجلديد( في 
البصرة حضــر االحتفالية التي 
هامــش معرض  أقيمــت على 
البصرة للزهور الذي أفتتح قبل 
الرياضية  املدينة  أرض  على  أيام 
باســم  للمجلة  التهنئة  وقدم 
رئيــس حترير )الصبــاح اجلديد( 
الزميلــة ظفار اســماعيل زاير 

وادارة حترير اجلريدة.
هيئــة حتريــر اجمللة اكــدت لـ 
) الصبــاح اجلديــد (  إنــه يوم 
مختلف أمضينا فيه ســاعتني 
مــن الفرح الثقافــي في جناح 
مجلة ســندباد مبعرض البصرة 
للزهور في حفل رمزي بســيط 
أقامته اجمللة ورمبــا هي مفاجأة 
ان نستمع ونحن في جناح اجمللة 
إلى كلمات جديدة من عدد من 
رواد املعرض والذين توقفوا كثيرا 
وصفوها  حيــث  جناحها  فــي 

بأنهــا مجلة ناجحــة وبامتياز 
في توجهاتهــا اخلاصة بالطفل 
يبعث  بشكل  للطفل  ورعايتها 
على الســرور من خالل االختيار 

الدقيــق ملوضوعاتهــا املتنوعة 
التــي تعزز اجلوانب اإلنســانية 
واالجتماعيــة  والوطنيــة 
والعلمية  والتربوية  والثقافيــة 

مع احلرص الكبير من هيئة حترير 
اجمللة في وضع قبسات من تاريخ 
الرافدين  وادي  وتــراث حضــارة 
بطريقة مشــوقة في صفحات 

على  الضــوء  وتســليط  اجمللة 
العراقية عبر  اهم الشخصيات 
واملبتكرين  اخملترعني  من  التاريخ 
التاريخ  واســعدوا  أثروا  والذين 

التخصصات  شتى  في  بإجنازات 
التــي مــأت الدنيا وشــغلت 

الناس. 
وأوضحت هيئــة حترير اجمللة: ان 
هذا الــكالم اجلميل كله وثقناه 
صوتــا وصورة حيث اســتمعنا 
له من زوار جناح مجلة سندباد 
وهم يؤكدون انها مجلة يكفي 
أن نقــول عنها أنها نحن الكبار 
نترقب  األطفــال  الــى  ونــزوال 
بني  لتكون  مواعيــد صدورهــا 
عليها  لالطــالع  األســرة  أيدي 
ونقول لكــم ان كل عدد جديد 
نراه  من مجلة ســندباد  يصدر 
العدد  مختلفا وأكثر متيــزا من 
التنوع  ان  مؤكدين  سبقه  الذي 
هذا يســعد القارئ ألنه يضيف 
ملعلوماته أشياء جديدة موثوقة.
 وخالل االحتفالية قام عدد من 
رســامي اجمللة برسم وجوه عدد 
من األطفــال الذين تواجدوا في 
جناح اجمللة وكان اجلميع سعداء 
الذي  املميز  التربوي  الفرح  بهذا 
أرادت بــه مجلــة ســندباد أن 
تكون قريبة جــدا من الكتابات 
والرسومات التي يحبها األطفال 

لتكون على صفحات اجمللة.

بغداد - رحيم الشمري:
بحث قسم الصحافة في كلية 
االعالم جامعة بغداد، خالل ندوة 
الصحافة  مســتقبل  علميــة 
ودورها  العــراق،  فــي  الورقيــة 
بالتوثيــق والتدويــن لأحــداث 
ورصانة املادة التحريرية املكتوبة 
والتزامها بالتشريعات والدراسة 
االكادميية، ومواكبة حداثة تقدم 

وسائل االعالم.
وركزت الندوة التي ادراتها رئيس 
قسم الصحافة الدكتورة سهام 
الشــجيري بحضور عميد كلية 
الدكتور  بغــداد  جامعة  االعالم 
عمــار طاهــر، ورؤســاء وكوادر 
حتريــر الصحف احملليــة املهمة، 
وأكادمييون،  وكتــاب  وصحفيون 
الورقيــة  الصحافــة  علــى 
والتأثيرات التي تصارع معها من 

محددات  ومعايير  البقــاء،  اجل 
الكتابة الصحفية واســتخدام 

اللغة العربية االعالمية.
ودارت النقاشــات عــن جمالية 

وامتــداد  الصحفــي  العمــل 
الصحافــة العراقية ملــا يقارب 
١٥٠ عــام مضــت، وكيــف ان 
الصحفي في الصحافة الورقية 

الصحفيني  عــن  خطوة  يتقدم 
االخريــن، واختالف ما يكتب عبر 
شــبكة االتصاالت واملعلوماتية 
دســتور  وتطــرق  االنترنيــت، 

٣٨ على  باملادة  العراق  جمهورية 
حرية الصحافة والنشر واالعالم 

والطباعة.
واالوراق  اآلراء  احلضــور  وتبــادل 
املدونة التــي عرضت عن اهمية 
وبقــاء  الورقيــة،  الصحافــة 
بطبعات  توقفت  التي  الصحف 
الكترونيــة موجودة على املواقع 
اليومي  واالعتماد  االلكترونيــة، 
عليهــا بالبرامــج الفضائيــة 
الصحف  تتناول  التي  واالذاعية، 
وان  بهــا،  يكتب  ملــا  وتتطــرق 
مع  موثقة  تبقــى  الصحيفــة 
الزمن، امــا االذاعة فتذهب املادة 
خالل حلظات عبر االثير املسموع، 
والتلفزيــون والفضائيــة حزمة 

ضوء تختفي بثواني.
وشددت الندوة العلمية على ما 
يطبق حاليا ومنذ عشر سنوات 

والقوانني  للتشريعات  استناداً   ،
الصحافــة  تعتمــد  النافــذة 
الورقيــة اســاس ، وان القــرار 
التميزي الصادر عــام ٢٠١٢ من 
احــد هيئات محكمــة التمييز 
، لم يجــد مادة وفقرة  االحتادية 
قانونيــة تطبق على مــا يقدم 
باحملاكــم من شــكاوى ودعاوى ، 
على محددات  يطبق  ما  ســوى 
والكتاب  بالصحيفــة  النشــر 
واجمللــة ، وحتى نشــر االعالنات 
بقوانني   ، واالشعارات  والبالغات 
العقوبــات واصــول محاكمات 
والتنفيذ  واملرافعــات  واملدنــي 
والتســجيل العقاري والضريبة 
والكاتــب العــدل ، مــا زالــت 
النشــر  تعتمد  واحملاكم  الدوائر 
املقروءة  الورقيــة  بالصحيفــة 

اليومية االوسع انتشـاراً.

مجلة األطفال سندباد تحتفل بصدور عددها السابع 

ندوة علمية في جامعة بغداد تبحث مستقبل الصحافة الورقية

تصدر في البصرة

متابعة ـ الصباح الجديد:
يتم فــي معظم األحــوال إبــراز التأثيرات 
اإليجابيــة والرضا الناجت عن االســتماع إلى 
اليومية وكذلك  الناس  املوسيقى في جتارب 

في أبحاث علم النفس املوسيقي.
لكن بحسب ما توصلت إليه دراسة جديدة، 
 Neuroscience News نشــر نتائجها موقع
 ،Psychology of Music نقــاًل عــن دوريــة
ليست كل املشــاعر التي تثيرها املوسيقى 

ممتعة.
فحصت الدراســة، التي قام بها باحثون من 
جامعات يوفاسكوال وأوسلو، تأثير االستماع 
إلى بعض أنواع املوســيقى البغيضة، والتي 

تناولتها دراسات قليلة حتى اآلن.
وكشف حتليل األوصاف عن وجود نوعني من 
املســتمعني هم أصحاب املوقف الســلبي 
القوي جتاه املوســيقى غير الســارة وأولئك 
الذين لديهــم موقف أكثــر حيادية. تُظهر 
البيانات أن املوقف الســلبي القوي نتج عن 
املشاعر غير الســارة وردود الفعل اجلسدية 
املتعلقة  واجلوانب  املوســيقى،  أثارتها  التي 
بالسيرة الذاتية للمستمع املتعلقة بالهوية 
والقيم االجتماعيــة والتفضيالت اجلمالية 

فضالً عن سياق االستماع.

أما بالنســبة لبعض األشخاص، فإنه ميكن 
أن يؤدي سماع املوسيقى البغيضة إلى إثارة 
الكراهيــة الصريحة والســلوك العدواني، 
والتي، في أســوأ األحوال، تكون موجهة إلى 

أشخاص آخرين.
الباحث الرئيسي في الدراسة أستاذ مساعد 

في علم املوســيقى هانا راييكا بيلتوال من 
جامعة يوفاسكوال صرحت إنه »على الرغم 
من أن البحث يشير إلى إمكانات إيجابية ال 
جدال فيها للموسيقى، إال أن هناك معرفة 
ضعيفــة إلى حد ما بتأثيراتها الســلبية«، 
مشيرة إلى أنه »ميكن للموسيقى أن تثير رد 

فعل بدائي للغاية من العدوان«.
إثــارة لالهتمام في  تضمنت النتائج األكثر 
الدراســة، إلى جانب املشــاعر الســلبية، 
ارتباط هذه املشــاعر بحالــة خجل من ردود 
أفعالهــم القوية جتاه شــيء يبدو غير ضار 

مثل املوسيقى.
وأضافــت بيلتــوال أن هــذه احلالة »تشــير 
إلى أن املوســيقى يُنظر إليهــا تلقائًيا في 
اجملتمعات علــى أنها شــيء ترفيهي وممتع، 
وبالتالي ميكن اعتبار أنواع أخرى من التجارب 
اســتثنائية أو خاطئة إلى حد ما.« وبالتالي 
»يجب استكشــاف اآلثار السلبية احملتملة 
لالستماع إلى املوســيقى على نطاق أوسع 

في البحث املستقبلي«.
وأوضحت بيلتوال أن »التعرض للموســيقى 
في األماكن العامة، على سبيل املثال، ميكن 
أن يثير نفورًا قويًا وتوتر لدى بعض األشخاص، 

مما يؤثر على رفاهيتهم بشكل سلبي«.

بعض أنواع الموسيقى تصيبك بحاالت عدوانية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

من الناحية الصحية حاول االلتزام بســاعات النوم 
في شــهر رمضان حتى ال تصاب باخلمول والكسل، 
أما من الناحيــة املهنية حاول جتنــب الزمالء الذين 
يقضون وقتهم في النميمة والغيبة، أما من الناحية 

العاطفية حاول جتنب شريك حياتك عند املشاكل.

من الناحية الصحيــة أنت تعاني من نزول الوزن 
بسرعة في رمضان وتشــعر بالتوتر والقلق من 
ذلك حــاول أن تعوض الطعام بعد اإلفطار ووقت 
السحور، أما من الناحية املهنية أن دائماً عصبي 

وأسلوبك ليس لطيف مع الزمالء.

من الناحية الصحية يجب كل 6 أشهر أن تعمل 
فحوصات دورية حاول أن تطمئن على صحتك وال 
تهملها وأكثر من تناول اخلضار والفواكة، أما من 
الناحية املهنية أنت ملتزم بســاعات الدوام في 

رمضان واملدير يشعر بالسعادة من التزامك.

من الناحية الصحية تشــعر بالصداع الشديد 
مــن الصيام وبســبب قلة الكافيــني حاول أن 
تستيقظ على السحور واشرب القهوة، أما من 
الناحية املهنية أنت مراقب بسبب قلة التزامك 

في العمل األنظار كلها عليك انتبه جيداً.

من الناحية الصحية حــاول أن تهتم بصحتك 
أكثر يا عزيــزي وال تهملها وفي شــهر رمضان 
ابتعد عن األطعمــة اجلاهزة، أما مــن الناحية 
املهنية يوجد خالف بسيط بينك وبني مديرك في 

العمل وسوف يزداد اخلالف حاول أن حتله بهدوء.

مــن الناحية الصحيــة صحتك جيدة وتشــعر 
بالنشــاط واحليويــة بالرغم من الصيــام لكن ال 
تنســى اإلكثار من شــرب املاء بعد اإلفطار ووقت 
السحور، أما من الناحية املهنية سوف يأتيك مبلغ 

مالي ضخم في شهر رمضان يشعرك بالسعادة.

أنت تشعر بدوخة وصداع شــديد حاول أال تتوتر 
من الوضع وغذا كنت صائم حاول أن تبقى باملنزل 
وال تتعرض للتعب حتى يأتي وقت اإلفطار، أما من 
الناحية املهنية أنت ومديرك في العمل عالقتكما 

جيدة لكن أنت تكثر من النميمة.

من الناحية الصحية حاول في شــهر رمضان 
أن تخفف من الكافيني حتى تســتطيع النوم 
جيداً، أما من الناحية املهنية يوجد مشــاكل 
مع زمــالء العمل حاول جتنبهــم وفقط التزم 

بعملك وال تلتفت ألي أحد.

مــن الناحيــة الصحيــة تعاني مــن حرارة 
ووجع في اليد بســبب أخذ املطعوم اجلرعة 
الثالثة ال تقلق يومني وسوف تتحسن فقط 
التزم الراحة والفيتامينات وأكثر من شــرب 

األعشاب والشوربات.

مــن الناحية الصحيــة أنت تعانــي من نقص 
فيتامــني احلديــد وفيتامــني د، حــاول أن تأخذ 
الفيتامينــات وتتأكد منها كل 3 أشــهر تقريباً 
حتى ال تتدهــور صحتك، أما من الناحية املهنية 

أمورك جيدة مع زمالء العمل ومع مديرك أيضا.

من الناحيــة الصحية أمورك الصحية ليســت 
على ما يرام حاول يــا عزيزي اجلدي حاول أن تهتم 
بغذائك الصحي أكثر وال تنسى أخذ الفيتامينات 
علــى وقتها، أما مــن الناحية املهنيــة أنت منذ 

شهرين تبحث عن عمل ال تتوتر ستجده قريباً .

الجديالدلو

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن األطعمة 
التي تســبب انتفاخ في املعدة وحاول في شــهر 
رمضان أن تبدأ بحمية غذائية تناســب صحتك، 
أما من الناحية املهنية أنت على خالف مع مديرك 

حاول أن تتجاهله وال تسبب لنفسك التوتر.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

يستقبل تشيلسي حامل اللقب، 
ملعب  على  مدريــد،  ريال  نظيره 
ســتامفورد بريدج، مســاء اليوم 
األربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري 
بني  املوعد  أوروبا.ويتجــدد  أبطال 
الفريقني مرة أخرى، بعدما تواجها 
املاضي،  في نصف نهائي املوسم 
وحينهــا تعــادال 1-1 ذهابًــا في 
مدريد، قبل حســم البلوز مباراة 
اإلياب على أرضهــم بهدفني دون 
رد، في طريقــه للتتويج باللقب.
ويرغــب ريال مدريد فــي رد الدين 
هزمية  من  واالنتقام  لتشيلســي 
لتحقيق  ولكن  املاضي،  املوســم 
ذلك، عليــه أواًل جتــاوز 3 عقبات 

يستعرضها التقرير التالي:  
تفوق توخيل : لم يخســر توماس 
في  تشيلســي،  مــدرب  توخيل، 
أمام  9 مباريات ســابقة خاضها 
األندية اإلســبانية مع كل الفرق 
التــي ســبق ودربهــا، محقًقا 4 
انتصارات و5 تعادالت.وســبق وأن 
واجه توخيــل، ريال مدريد 6 مرات 
عندما  البداية  وكانــت  قبل،  من 
كان مدربًــا لبوروســيا دورمتوند، 
وحينهــا تعادل 2-2 فــي مرحلة 

اجملموعات ملوسم )-2016 2017(..
وواجــه توخيل، ريــال مدريد، في 
مرحلة اجملموعــات من جديد في 
)-2019 2020( لكن رفقة  موسم 
ســان جيرمان، وفاز في فرنســا 
(3-0( وتعادل في إســبانيا )2-2(، 
إضافة إلى مباراتي املوسم املاضي 
السابق ذكرهما رفقة تشيلسي.
كما واجه أتلتيكــو مدريد مرتني 
فــي دور الـ 16 مــن دوري األبطال 
املوســم املاضي، وفاز خارج أرضه 

بهدف، وكرر االنتصار على ملعبه 
األخيرة  املواجهة  أما   ...)0-2( إيابًا 
مــع األنديــة اإلســبانية، كانت 
أمام فياريال في السوبر األوروبي، 
بركالت  لصاحله  اللقاء  وحســم 

الترجيح. 
السد ميندي : يقدم إدوارد ميندي، 
مســتويات  تشيلســي،  حارس 
أوروبا،  أبطــال  دوري  فــي  مبهرة 
بعدما حافظ على نظافة شباكه 
في 9 مباريات مــن أصل 12 لقاء 
املوسم  املســابقة  في  خاضهم 
الرقــم األفضل ألي  املاضي، وهو 

تاريخ  إجنليزي طوال  لفريق  حارس 
اجلاري،  املوســم  البطولة.وفــي 
خــاض ميندي 7 مباريــات، وجنح 
خاللها فــي احملافظة على نظافة 
شباكه 5 مرات، ولم تهتز شباكه 
ســوى مرتني.ويحتاج هجوم ريال 
مدريد بقيادة جنمه الفرنسي كرمي 
بنزميا، لتجاوز الســد السنغالي، 
مــن أجــل الوصول إلــى نصف 

النهائي. 
عقدة إجنلتــرا : لــم يحقق ريال 
مدريد، الفوز في آخــر 5 مباريات 
خاضها خــارج أرضه أمام األندية 

لقــاءات   3 وخســر  اإلجنليزيــة، 
في  تشيلسي  أمام  وكانت  منها، 
نصف نهائي املوســم املاضي )1-

3(... كما خســر أمام مانشستر 
ســيتي )1-2( في إياب دور الـ 16 
ملوسم )-2019 2020(، كما انهزم 
أمــام توتنهــام )1-3( في مرحلة 
 ،.)2018 2017-( اجملموعات ملوسم 
وتعادل ســلبًيا أمام ليفربول في 
إياب ربع نهائي املوســم املاضي، 
كما تعادل بنفــس النتيجة أمام 
مانشستر سيتي في ذهاب نصف 

نهائي موسم )-2015 2016(.

وفــي مبــاراة أخرى تقــام اليوم 
أيضا، يبدو بايرن ميونيخ مرشحاً 
اإلسباني، حامل  فياريال  لتخطي 
لقــب الــدوري األوروبــي »يوروبا 
الهجومية  القــوة  ليغ«،وبرغــم 
الضاربــة مع الهــداف البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، يتعني على 
بطل أوروبا ســت مرات آخرها في 
2020، احلذر من فريق »الغواصات 
الصفراء« مــع مدربها اخلبير في 
إميري. أونــاي  القارية  البطــوالت 
قال إميري الــذي أحرز لقب الدوري 
األوروبي »يوروبــا ليغ« ثالث مرات 

والنسخة  اإلسباني  إشبيلية  مع 
املاضية مــع فياريــال مانحاً إياه 
أّول لقــب كبيــر »ال أفكــر في 
النهائي« معتبراً أّن تركيزه ينصب 
ابن  بايرن.أضاف  مواجهتــي  على 
اخلمســني عاماً الذي قاد فياريال 
إلى ربــع النهائــي ألول مرة منذ 
2009 »ال أعرف أين يقام النهائي. 
ال أعرف أين أُقيم نهائي يوروبا ليغ 
أصبح من  ألنه  املاضي،  املوســم 
املاضي. أحــاول التغلب على من 
بايرن. ال  هو  أمامي. حالياً  يتواجد 

أفكر سوى في مباراتي بايرن«.
تابع املدرب الذي أقصى يوفنتوس 
اإليطالي في ثمــن النهائي )1-1 
و-3صفــر( »بايــرن يختلــف عن 
القيام  يجب  تكتيكياً  يوفنتوس.. 
بأمور مختلفة. نحنا قادرون ومنلك 
فرص الفوز«.في املقابل، رأى مدرب 
بايرن يوليان ناغلســمان »فياريال 
حامــل لقــب الــدوري األوروبي. 
إلى  إضافة  خبيــراً  ميلكون مدرباً 
أســلوب لعب واضح. الفوز على 
يوفنتــوس -3صفر ليس صدفة«.
بدوره، قــال أوليفــر كان الرئيس 
أبداً  نخوض  »لن  لبايرن  التنفيذي 
بايرن  ســهلتني«.ولعب  مباراتني 
مرتني مع فياريال حيث خرج فائزاً 
اجملموعات  دور  فــي  و1-3  -2صفر 

لدوري األبطال 2012-2011.
يعّول النــادي البافاري على جناعة 
ليفاندوفســكي ثالــث أفضــل 
 ،)85( تاريخ املســابقة  هداف في 
بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
(140( واألرجنتيني ليونيل ميسي 
(125(، وهو يأمل في تعزيز صدارته 
لهدافــي النســخة احلالية )12( 
ومعادلــة رقمــه القياســي في 
 15 2020 عندما سجل  موســم 

هدفاً.

بايرن ميونيخ يحل ضيفًا ثقياًل على فياريال

ثالثة تحديات تعترض طريق انتقام 
ريال مدريد من تشيلسي بدوري األبطال

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد اإلفريقي لكــرة القدم الكاف، 
تشكيل اجلولة األخيرة من مرحلة اجملموعات 
لــدوري أبطال إفريقيا، وشــهد التشــكيل 
سيطرة عربية، بتواجد 7 العبني من »الزمالك 
واألهلي والــوداد والرجــاء والترجي والنجم 
الساحلي«. وجاء تشــكيل اجلولة، كالتالي:  
حراســة املرمى: محمــد عــواد »الزمالك« 
الدفــاع: موديبــا »ماميلودي صــن داونز« - 
ياسر إبراهيم »األهلي« - الهدهودي »الرجاء 
املغربي«  الوسط: راالني »صن داونز« - باروتي 
القادر  البتسواني« - أحمد عبد  »جاالكسي 
»األهلي« الهجوم: احلسوني »الوداد املغربي« 
- أيــواال »الترجي التونســي« - املســاكني 

»النجم الساحلي«.

روما ـ وكاالت:
حملت مباراة ميــالن وبولونيا، املقامة حاليا 
على ملعب ســان ســيرو مبيالنو، رقما مميزًا 
لســتيفانو بيولي املدير الفني للروسونيري. 
. وبحســب شــبكة أوبتا لإلحصائيات، فإن 
مباراة بولونيا هي املباراة رقم 100 لستيفانو 

بيولي كمدير فني مليالن بالدوري اإليطالي.
وأضافت أنه منذ موسم )1994-1995(، يعد 
بيولي هو املدرب صاحب أكبر معدل لتحقيق 
النقاط مع الروسونيري مبسابقة الكالتشيو، 
بـــ 2.04 نقطة فــي املبــاراة الواحدة.جدير 
بالذكر أن ميالن يتصــدر حاليا جدول ترتيب 
مســابقة الدوري اإليطالي برصيد 66 نقطة 
جمعها الفريــق األحمر من 30 مباراة لعبها 
حتى اآلن، بالتســاوي مع نابولــي الذي يأتي 
ثانيا بنفس عدد النقــاط، لكنه لعب مباراة 

أكثر من الروسونيري.

جدة ـ وكاالت:
 توج نائب وزير الرياضة، بدر القاضي، الفريق 
األول للكــرة الطائرة بنــادي الهالل، بكأس 
املركــز األول وامليداليــات الذهبيــة، عقب 
حتقيقه للقب النســخة الـــ 31 من بطولة 

كأس االحتاد السعودي للكرة الطائرة.
وكانــت اجلولة األخيــرة مــن البطولة قد 
شــهدت مواجهة كبيرة ومثيرة بني عمالقي 
الكرة الطائرة الهالل واألهلي، وانتهت بتفوق 
األخير بثالثة أشــواط مقابل شــوط واحد، 
يذكر أن األهلي حل في مركز الوصافة بفارق 
الهالل، عقب  نسبة نقاط األشــواط خلف 
تســاويهما فــي رصيد 6 نقــاط. فيما حل 
الفيصلــي في املركز الثالــث، وجاء الترجي 
في املركز الرابع.وشهد احلفل اخلتامي تتويج 
كالالعبني أفضل ضــارب مركز 4 العب نادي 
األهلي، تومــي ، وأفضل العــب حائط صد 
العب نادي األهلي إبراهيم مجرشي ، وأفضل 
مرســل من نصيب العب نادي الهالل كادو ، 
ونال العب الهالل أحمد البخيت أفضل العب 
مســتقبل، وأفضــل معد من نــادي الهالل 
ردريجو ، وحصل على أفضل ليبرو العب نادي 

األهلي ماجد اجلهني.

سيطرة عربية على 
تشكيل أبطال إفريقيا

رقم مميز لبيولي 
مع ميالن

الهالل بطال لكأس 
االتحاد السعودي 

ريال مدريد وتشيلسي في مباراة سابقة

تقرير 

ميونيخ ـ وكاالت:

قرر فرايبورغ اول أمس التقدم باستئناف 
أمــام االحتاد األملانــي لالعتراض على ما 
حصل مــن خطأ فــي التبديالت خالل 
بايرن ميونيخ  أمام  التي خسرها  املباراة 
1-4 في الــدوري احمللي، ما يجعل األخير 
الثالث.وبسبب  النقاط  بخسارة  مهدداً 
الدقائق  التبديــالت خــالل  لغط فــي 
األخيرة من مباراة الســبت في املرحلة 
الثامنة والعشرين، وجد فرايبورغ نفسه 
لقرابة 20 ثانية فــي مواجهة 12 العباً 
بعد  املباراة  البافاري.وتوقفت  النادي  من 
اكتشــاف اخلطأ الذي ارتكبه بايرن من 
أجل تصحيح األمر.وتوقع اخلبراء السبت 
بأّن هذا اخلطأ قد يتسبب بخسارة بايرن 

للمباراة والنقاط الثالث بقرار إداري.
وقبيل خمــس دقائق على النهاية، دخل 
ونيكالس  النمسوي مارسيل سابيتسر 
زوله أرض امللعب كبديلني للفرنســيني 
توليسو،  وكورنتان  كينغســلي كومان 

لكن كومان بقي في امللعب.
وتبــني الحقاً أّن اخلطــأ حصل من قبل 
احلكــم الرابع ومســؤول التبديالت في 
النادي البافاري، إذ رفع األول على اللوحة 
املوجود أصالً  29 غير  الرقم  اإللكترونية 
بايــرن، عوضاً عن  أرقام تشــكيلة  بني 

رقم 11 اخلاص بالفرنســي.وتطرق املدير 
الرياضــي لفرايبــورغ يوخن ســاير في 
حديث لشبكة »سكاي« إلى ما حصل 
خالل التبديل، قائالً »لفتنا انتباه احلكم 
إلى حقيقة أن بايرن كان لديه 11 العب 
ميــدان في امللعب«.وأضــاف »كان ذلك 
غريباً، لم أرَ ذلك من قبل«. وأدرج احلكم 
كريســتيان دينغرت احلــادث في تقريره 
وقال لشبكة »سكاي« أنه »على االحتاد 
األملاني لكرة القدم اآلن أن يقرر«.ومبوجب 
قوانني الدوري، ميكــن أن يؤدي مثل هذا 
تخسير  إلى  التبديالت  لقانون  االنتهاك 

الفائز.
مــن ناحيته، أقــّر مدرب بايــرن يوليان 
»الوضــع كان غريباً«،  بأن  ناغلســمان 
مضيفــاً »أظهــر احلكم الرابــع الرقم 
اخلطأ ولم يكن كينغسلي كومان يعلم 
أنــه مضطر للخروج )مــن امللعب(. لم 
يحدث شيء حاسم )خالل تلك الفترة(«.
ولم يشأ فرايبورغ أن يفّوت عليه فرصة 
انتــزاع النقاط الثالث، فقرر اســتئناف 
اخلســارة: »بعد مناقشات مكثفة على 
قانونية«  ومراجعة  املستويات  مختلف 
وفق البيــان الصادر أول أمــس.ورأى أنه 
وجد نفســه في »معضلــة ال يتحمل 
االســتئناف  قرار  مســؤوليتها«، مبرراً 
بأن يريد خلــق »ضمانة قانونية لقضايا 

مماثلة« في املستقبل.

وقبل ســت مراحل علــى نهاية الدوري 
األملانــي، يتصدر بايرن برصيد 66 نقطة، 
متقدماً بفارق تســع نقاط على غرميه 
بوروسيا دورمتوند الثاني )57 نقطة( الذي 
تلقى هزمية مذلــة على أرضه 1-4 أمام 
اليبزيــغ الرابــع )48 نقطة(.من جهته، 
أورد االحتــاد األملانــي لكرة القــدم أّنه 
الرياضية اخملتصة  »ستســعى احملكمة 
في االحتاد األملاني لكــرة القدم أوالً إلى 
آراء األطراف املشاركة في  الوقوف على 
اإلجراء«.مبجــرد االنتهاء من االســتماع 
املعطيات،  وتقييم  املعنية  األطراف  إلى 

ستقرر اللجنة اخلطوة التالية.
من جانــب اخر، أعلن فولفســبورج، أن 
كوين كاستيلس سيعود حلراسة مرمى 
الفريق، أمام أرمينيا بيليفيلد، الســبت 
املقبل، في املرحلة 29 من الدوري األملاني 
يــورج شــماتكه  )بوندســليجا(.وقال 
املدير اإلداري لفولفســبورج، اليوم، في 
تصريحــات لصحيفة »فولفســبورجر 
أجلماينه تسايتوجن« إن كاستيلس، الذي 
تعافى مــن إصابة في أعلى الفخذ، أدى 
جلســة تدريبية خفيفــة، اليوم، على 
امللعب.وأضــاف شــماتكه أنــه يتوقع 
مشــاركة احلارس في التدريبات بشكل 
طبيعــي اليوم األربعــاء، والدفع به في 
مباراة يوم الســبت.وغاب كاســتيلس 
عن فولفســبورج فــي مبارياته الثالث 

املاضيــة، والتي تلقى الفريــق الهزمية 
فيها، وكان آخرها املباراة التي خســرها 

أمام أوجسبورج صفر / 3 األحد.
إلــى ذلك، بدأ نــادي بوروســيا دورمتوند 
محاوالتــه لقطــع طريق غرميــه بايرن 
ميونخ، نحــو أحد أهدافــه خالل فترة 
املقبلة.وبعــد  الصيفيــة  االنتقــاالت 
التعاقد مع األملاني نيكالس ســولي من 
بايرن ميونخ بنهاية املوسم، قرر دورمتوند 
التحرك نحو نيكو شــلوتربيك، مدافع 

فرايبورج األملاني.
وكشفت شــبكة »ســكاي سبورت 
أملانيا« عن اجتماع مســؤولي دورمتوند 
مؤخــرا بصاحــب الـــ22 عامــا من 
أجــل إقناعــه بارتداء قميص أســود 
النادي  إدارة  الفيستيفال.واســتغلت 
وجــود الالعــب فــي دورمتونــد أثناء 
أملانيا  منتخــب  ملعســكر  انضمامه 
في أذار املاضي، للتفاوض معه بشــأن 
االنتقــال احملتمل.وأكدت الشــبكة أن 
بارتداء  بالفعل  اقتنــع  األملاني  الدولي 
قميــص دورمتونــد، مبديــا رغبته في 
االنتقال للفريق حال موافقة فرايبورج، 
.2023 املرتبط معه بعقد حتى صيف 
برغم ذلك، فإن فرايبورج يطلب احلصول 
على ما يزيد عــن 20 مليون يورو نظير 
التخلي عن شلوتربيك، وهو ما ال يريد 

دورمتوند دفعه.

فرايبورغ يستأنف الخسارة أمام بايرن بسبب خطأ التبديالت
عودة كاستيلس تعزز صفوف فولفسبورج

من لقاء فرايبورغ وبايرن ميونيخ

مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا 

الدوري اإلنجليزي

تشيلسي ـ ريال مدريد
فياريال ـ ميونيخ 

بيرنلي ـ إيفرتون 

10:00 مساًء
10:00 مساًء

 9:30 مساًء

مدريد ـ وكاالت:
كارلوس  الواعد  اإلســباني  أحرز 
ألــكاراث ابن الـــ18 عاًما باكورة 
املاســترز،  دورات  فــي  ألقابــه 
ميامي  بــدورة  األحد  بتتويجــه 
في كــرة املضرب على حســاب 
املصنف  رود  كاســبر  النروجــي 
الثامن عاملًيــا 7-5 و6-4، ليصبح 
أصغــر العب يحــرز اللقب.ويعد 
عشر  السادس  املصنف  ألكاراث، 
عاملًيــا، من أبرز الوجــوه الواعدة 
في عالم الكرة الصفراء، وأصبح 
أصغر العب يتوج في ميامي.وقال 
ألكاراث بعد الفوز "إنه )إجناز( مميز. 
من الصعب أن أصف مشــاعري 
اآلن ولكنه مميز. الفوز بأول ماسترز 
في ميامي، لدي فريق رائع وعائلة 
رائعة".وتابــع الالعب اإلســباني 

بالفوز. كاسبر  "أنا ســعيد جًدا 
يلعب بطريقة رائعة ولديه ضربة 
أماميــة قوية، حاولــت أن ألعب 

على ضربتــه اخللفية وحاولت أن 
أهاجم وال أســمح له بالسيطرة 

على املباراة". 

العواصم ـ وكاالت:
الصربي  احلكم  على  االختيار  وقع 
مباراة  إلدارة  يوفانوفيتش  سرديان 
األملاني  فرانكفــورت  آينتراخــت 
أمام برشــلونة اإلســباني، املقرر 
إقامتها غٍد اخلميس في ربع نهائي 
بطولة الدوري األوروبي.وسيكتمل 

املباراة  فــي  التحكيــم  طاقــم 
ســتويكوفيتش  أوروس  من  بكل 
وميالن ميهايلوفيتش، وســيكون 
فــران يوفيتش حكمــا رابعا، أما 
)فار(  الفيديــو  عبــر  التحكيــم 
فســيتواله الهولنديــان بول فان 
هيجلر.وســبق  ودينيس  بويــكل 

أن أدار الصربــي يوفانوفيتش )35 
عاما(، احلكــم الدولي منذ 2015، 
مباراة آلينتراخت في دور اجملموعات 
في الدوري األوروبي باملوسم احلالي 
 ،)1-1( فنربخشــة  ملعــب  على 
لكنه لم يقــم بالتحكيم في أي 

لقاء للبارسا.

صافرة يوفانوفيتش تضبط مباراة فرانكفورت وبرشلونة

نيويورك ـ وكاالت:
ســجل أندو ويجينز 25 نقطة، 
 22 بولي  زميله جوردان  وأضاف 
نقطة، ليقودا جولدن ســتيت 
على   90-109 للفــوز  واريــورز 
مســاء  كينجز،  ســاكرامنتو 
دوري  منافســات  األحد، ضمن 
الســلة األميركي للمحترفني.
وأحــرز نيمانيــا بيليتشــا 19 
نقطــة و12 متابعة و6 متريرات 
حاســمة، ليساهم في حتقيق 
الثانــي على  لفــوزه  واريــورز 
التوالــي، للمــرة األولــى منذ 

مطلع آذار املاضي.
فــي الوقت نفســه، ســجل 
18 نقطــة  هاريســون بارنــز 
كينجز،  لفريق  متابعــات  و10 
الذي فشــل في التأهل لألدوار 
اإلقصائية.يذكر أن ساكرامنتو 
األربــع  مبارياتــه  خســر كل 
واريورز  جولــدن ســتيت  أمام 
جوناثان  املوسم.وســجل  هذا 
كومينجــا 17 نقطــة لفريق 
وايورز الذي حقق فــوزه الـ 50 
فــي الدوري هذا املوســم.وفي 
فيالدلفيا  فــاز  املباريات،  بقية 
علــى  سيكســرز  ســفنتي 
 ،108-112 كافالييرز  كليفالند 

ونيويــورك نيكس على أورالندو 
ومينيســوتا   ،88-118 ماجيك 
متبرولفز على هيوسنت روكتس 
أوكالهوما  فــاز  139-132.كما 
ســيتي ثاندر علــى فينيكس 
صنز 117-96، وســان أنطونيو 

سبيـــرز علـــى بورتالند ترايل 
هيت  وميامي   ،92-113 بليزيرز 
 ،109-114 رابتــورز  تورنتو  على 
ولــوس أجنلوس كليبرز عـــلى 
نيـو أورليـــانز بيليكانـز 119-

.100

ألكاراث يحرز باكورة ألقابه 
في الماسترز عن 18 عامًا

فوز مستحق لجولدن ستيت على كينجز 
في دوري السلة األميركي

ألكاراث

لقطة من دوري احملترفني لكرة السلة
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إعالم اللجنة األولمبية

عقد رئيســا اللجنتني األوملبيتني 
االسبانية   و  العراقية  الوطنيتني 
رعــد حمــودي وضيفه الســيد 
اليخاندرو بالنكو  مؤمترا صحفيا 
مشــتركا صباح أمس في صالة 
االجتماعات مبقر اللجنة األوملبية 

الوطنية العراقية ببغداد.
واســتهل املؤمتر رئيــس اللجنة 
العراقيــة  الوطنيــة  األوملبيــة 
رعــد حمودي بكلمــة اكد فيها 
ان اجلميــع يدرك املنجــز األوملبي 
االســباني، أوربياً وعاملياً، وتقفون 
علــى مــا حققــه الرياضيــون 
االســبان أوملبيــاً، مثلما تعرفون 
األوملبي  والتطــور  التقدم  حجم 
في أســبانيا، والبنيــة التحتية 
املتيسرة فيها من مالعب ومراكز 
فكل  رياضيــة،  ومــدن  تدريــب 
التعاون  بــاب  ذلك دعانــا لفتح 
األوملبية  اللجنة  اجلاد مع  األوملبي 
االســبانية، فضــالً عــن روحية 
التي  احلقيقية  والرغبة  التواصل 
أبداهــا الســيد بالنكــو، وفريق 
عمله، منــذ أول حلظات تواصلنا 
معه الى وفائــه بعهده لنا بزيارة 
بغــداد اليــوم من أجــل تفعيل 
مذكرة التفاهم املشــترك بيننا 
اخلبرات  تبــادل  الى  والســاعية 
الفنية والتدريبية واالدارية واقامة 
االحتادات  يخدم  مبا  املعســكرات 

الرياضية الوطنية.
وأضاف حمودي أجدد ترحابي بزيارة 
اليخاندرو  الرئيس  العراق  ضيفي 
بالنكــو ونائبــه فرانشيســكو 

فيدال متمنياً لهما طيب االقامة 
ومثّمنا ان زيارة السيد بالنكو هي 
اول زيارة لرئيس جلنة أوملبية أوربية 
منــذ أكثر من نصــف قرن، وهي 
ريادة حتســب لشــخصه الكرمي، 
الشعبني  بني  العالقة  ولتعضيد 
عالمة  تشكل  مثلما  الصديقني 
فارقة ستبقى ماثلة في العالقات 

األوملبية للعراق.
اليخاندرو  السيد  واعقبه ضيفه 

بالنكــو بكلمة اكــد فيها ان ما 
اتفقنا عليه في العاصمة مدريد 
رعد حمودي  السيد  وصديقي  انا 
لن يكــون حبرا علــى ورق فقط 
وامنا ســيتحول الى التزام وعمل 
مشــترك بني اجلانبني بغية تعزيز 
البلدين  فــي  الرياضية  احلركــة 
معربا عن فخره الكبير كونه اول 
رئيس جلنة أوروبية يزور العراق منذ 
ما يقارب اخلمســني عاما، مبينا 

انه ســيكرر زيارته الى العاصمة 
بغداد في املستقبل القريب.

الســيد بالنكــو أشــاد كثيــرا 
بشخصية رئيس اللجنة األوملبية 
رعد حمودي  العراقيــة  الوطنية 
مؤكــدا انه شــخصية عظيمة 
ويعــرف الرياضة جيدا كونه كان 
حارس مرمى مشهور مع املنتخب 
العراقي لكرة القدم وبالتالي هو 
مثال لــكل رئيس جلنــة اوملبية 

وطنية ناجح.
لرجال  األسئلة  باب  فتح  وبعدها 
أجاب  حيث  والصحافــة  االعالم 
رعــد حمــودي وضيفه الســيد 
اليخاندرو بالنكو على األســئلة 
املوجهــة لهم، إذ اكــد حمودي 
في معرض اجابتــه على أهمية 
االســتفادة من اخلبــرات الفنية 
واإلداريــة مــن خــالل مذكــرة 
التفاهم املشــتركة التي وقعت 

العراقية  اللجنتني االوملبيتني  بني 
لرفع  بقوة  إذ نسعى  واالسبانية، 
احلظر عن رياضتنا من خالل هذه 
االتفاقيات كي يستمتع اجلمهور 
الرياضيني  مبشــاهدة  الرياضــي 
االســبان من مختلف الفعاليات 
الرياضيــة وهــم يتبــارون مــع 
اصدقائهم فــي العراق وهذا حق 

مشروع للجميع.
ومن جهته اكد السيد بالنكو ان 
توقيع اتفاقية تعاون بني االحتادين 
واالســباني  العراقي  الوطنيــني 
تنفيذ  باكورة  اليد سيكون  لكرة 
مفردات االتفاقيــة بني اللجنتني 
واالســيوية  العراقية  االوملبيتني 
اللجنة األوملبية  رئيس  نائب  كون 
االسبانية الســيد فرانشيسكو 
فيدال يشغل منصب رئيس احتاد 

كرة اليد االسباني.
وأشار بالنكو الى انه يدعم بقوة 
حضور املنتخب االســباني لكرة 
القدم خلوض مبــاراة جتريبية مع 
املنتخــب العراقي خــالل الفترة 
الزمنية املقبلة وســيحرص على 
حتقيق هذا املوضوع في اقرب وقت 

ممكن.
هــذا وحضــر املؤمتــر الصحفي 
فرانشيسكو  الســيد  املشترك 
فيــدال نائــب رئيــس اللجنــة 
االوملبية االسبانية والسيدة ماريا 
في  االسباني  القنصل  فيرنانديز 
بغــداد، فضال عــن النائب األول 
الوطنية  األوملبية  اللجنة  لرئيس 
العراقية الســيد اياد جنف وعدد 
الوطنية  االحتــادات  رؤســاء  من 
االعالم  رجال  وجمع من  العراقية 

والصحافة.

حمودي وبالنكو يؤكدان تفعيل مذكرة 
التعاون األولمبي بين العراق واسبانيا

في مؤتمر صحفي عقد أمس 
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حمودي وبالنكو في املؤمتر الصحفي أمس

العراق يالقي 
األكوادور وديًا

السبت.. ختام دوري 
اليد الممتاز

نفط البصرة ثالثًا 
في ممتاز السلة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبــدى االحتاد اإلكوادوري لكــرة القدم موافقته 
املبدئيــة على مالقــاة املنتخــب العراقي، في 
مبــاراة ودية مبدينــة البصرة، قبل مشــاركة 
املنتخــب الالتيني في نهائيــات كأس العالم 
2022.أن رئيــس االحتاد العراقــي، عدنان درجال، 
التقى نظيــره اإلكوادوري علــى هامش قرعة 
مونديال قطر، ووجــه الدعوة ملنتخب اإلكوادور 
إلقامة حتضيراته في البصرة أو بغداد.وستلعب 
اإلكوادور ضمــن اجملموعة األولى باملونديال، إلى 
جانــب منتخبات قطــر وهولندا والســنغال، 
وستواجه العنابي في أولى مبارياتها بالبطولة.
يُذكــر أن االحتاد الياباني أكد، في وقت ســابق، 
رغبته في لعب مباراة ودية مع املنتخب العراقي 

في بغداد، قبل مونديال قطر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحتــاد املركزي بكرة اليــد، موعد املباراة 
اخلتامية للموسم 2022 بني الشرطة واجليش.
وقال املنسق اإلعالمي لالحتاد حسام عبد الرضا 
إن “االحتاد العراقي لكــرة اليد، قرر إقامة خامتة 
 2021-2022 الدوري املمتاز للموســم  مباريات 
بني فريقي الشرطة واجليش حلساب الدور احلادي 
عشــر واألخير من املرحلة الثانية يوم السبت 
املقبــل”.وكان فريق الشــرطة قــد توج بلقب 
الدوري املمتــاز لهذا املوســم.وحل بالوصافة 
فريق اجليش، فيما احتل فريق احلشد الشعبي 

املركز الثالث في سلم الترتيب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حلساب املربع الذهبي و لتحديد املركز الثالث و 
الرابع و في اللقــاء املاراثوني و الذي جمع فريق 
دجلة اجلامعــة مع فريق نفــط البصرة حيث 
قدم الفريقان مستوى يليق بسمعة الفريقني 
لينهي الربــع االول فريق نفط البصرة متقدماً 
بفارق نقطــة واحدة على فريق دجلة اجلامعة ) 
٢٣-٢٢( ليدخل الفريقان مرحلة تأكيد الفوز او 
تعديل النتيجة في الربع الثاني و الذي استطاع 
من خاللــه فريق نفط البصــرة فرض هيمنته 
على الربع الثاني و بفــارق نقطة و احده ايضاً 
لينتهي بنتيجــة )٤٤-٤٣( الربع الثالث و الذي 
حاول به ابناء حارث من اعادة املباراة الى نقطة 
البدايــة و ذلك مــن خالل اســتغالل االخطاء 
املتكررة التي رافقت بعــض العبي فريق نفط 
البصرة لينجح فريق دجلــة اجلامعة و يحقق 
الفترة الثالثة بنتيجة )٧٠-٦٧( الفترة الرابعة و 
االخيرة و التي ال تقبل القسمة على اثنني دخل 
املنافســة حارث مبشــر و عقيل جنم لترجمة 

افكارهم على ارض الواقع.
 و ذلك من خالل القراءة املستفيضة للفريقني 
لينجح في االمتحــان الفريقــان بانهاء الربع 
الرابع متعادلني بنتيجة )٨٢-٨٢( و لتمتد املباراة 
الى الوقت االضافي و الذي بدأ التســجيل فيه 
فريق نفط البصرة وانهى التسجيل ايضا نادي 
نفــط البصرة بنتيجــة )٩٩-٩٢( ليحصد نادي 
نفط البصرة املركز الثالث للموســم الرياضي 
٢٠٢١-٢٠٢٢  فيمــا جــاء نادي دجلــة اجلامعة 

باملركز الرابع.

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

الرياضية  قال مــدرب مركز املوهبــة 
لكرة اليد فاضل كرمي، ان مركز املوهبة 
الرياضية جنح في رفــد أندية الدرجة 
املمتــازة لهذا املوســم بأكثر من 20 
العباً، وهذا يعد مؤشــراً متميزاً على 
العمل وجنــاح الطواقم التدريبية فيه 
التــي جتتهــد وفقاً لبرامــج وخطط 
مدروســة متنح لالعبني أسهمت في 
تأكيــد ان مركز املوهبة هو األســاس 
املبنــي على أســس رصينــة النتاج 
الالعبني املؤثرين في اللعبة، منوها إلى 
ان املركز يقدم كل سنة كما كبيرا من 

الالعبني إلى اندية األضواء.
وبــني ان رحلة اعــداد العبني جدد متت 
هــذا املوســم بعد انحســار جائجة 
كورونا وتوجه الالعبني إلى أندية او ممن 
هجر اللعبة نهائيا، فحاليا نركز على 
الالعبني الواعدين ملواليد 2006 و2007 

و2008 و2009 و2010 و2011 و2012.
واحلقيقــة فقد اســتقدمت من أبناء 
منطقتي األمني وبغــداد اجلديدة نحو 
25 العبــاً مت إبقاء 20 منهم بحســب 
الفنية وهذا يعد  والرؤيــة  االختبارات 
نســبة جيدة جــداً، فكل مــدرب بدأ 
يســتقطب من يراه مناســباً ومؤهال 
لتمثيل مركــز املوهبة مبواصفات عدة 

كالطــول واللياقــة البدنية واألخالق 
وااللتــزام ونقاط عدة أخــرى يجب ان 

يتميز بها العب كرة اليد املبتدئ.

تغييب قسري
وأشــاد كرمي برفاقه املدربني في بغداد 
او فروع مركــز املوهبة في احملافظات ، 
لكنــه انتقد تغييبهم القســري عن 
الفوز بفرصة قيادة املنتخبات الوطنية 
، سيما الفئات العمرية، منوها إلى ان 
املالكات التدريبيــة ملركز املوهبة هم 
االجدر بتحمل مســؤولية قيادة هذه 
الفئات النهم يعملون بصورة ميدانية 
مع اجليــل الواعد، وليس من الصحيح 
االستعانة مبدربي أندية الكبار للعمل 

في تدريب الفئات العمرية!!.

حجج وتاريخ 
وبــني ان اهم األســباب واحلجج التي 
تبعــد املدربني في مركــز املوهبة عن 
املنتخبات هو عــدم تدريبهم لألندية 
بحســب املعنيني، وهنا تبرز مســألة 
التغييــب املتعمد  جدا مهمــة، هي 
ملركز املوهبة باليد عن املشــاركة في 
بطــوالت األندية اســوة مبراكز أخرى، 
فســبق ان مت تهيئة الفريــق واعداده 
بشكل مثالي، لكن قبل يومني من بدء 
تقرر  الناشــئة  لألندية  املمتاز  الدوري 
إلغاء الفكرة وبالتالي سارعت األندية 

إلى الظفر بخدمــات العبينا وحينها 
وصــل الــى النهائي فريق الشــرطة 
مركز  العبي  علــى  باالعتماد  واجليش 
املوهبة حصراً!!.. تلك املشاركة لو متت 

لرياضة  ذهبياً  تاريخاً  فأنها ســتكون 
كرة اليد في مركــز املوهبة الرياضية، 
ولكنها ضاعت، بالتالي دفعت مالكات 

التدريب ثمنها!.

جتربة وحيدة 
وأوضــح ان مدربــي املركــز الوطني 
لديهم جتربة وحيدة في قيادة منتخب 

الناشــئني في البطولة العربية التي 
أقيمت في اململكة العربية السعودية 
2017 وحل املنتخب سادســاً، اذ كانت 
والســفر  االعداد  في  ســريعة  رحلة 
ولم ينال املنتخب قســطا كافيا من 
التدريبات ووقتها ضم املالك التدريبي 
املدربــني ظافر صاحب وعبــد الوهاب 
محمــود وفاضــل كرمي وعلــي حنون 
وحيــدر عبود وعامر علــي نافع مدربا 

حلراس املرمى.

غياب التنسيق 
املــدرب فاضل كرمي انتقــد في الوقت 
ذاته غياب التنسيق بني مركز املوهبة 
الرياضيــة ووزارة التربيــة، فاوضح ان 
اختيار الالعبــني االكفاء يجب ان يبدأ 
مــن املــدارس، وهنا تكمن مشــكلة 
تتمثل فــي عدم التعــاون مع مدربي 
املركــز الوطنــي مــن إدارات املدارس 
بسبب عدم تفعيل بروتوكول التعاون 
بني وزارة الشــباب والرياضة وبني وزارة 
التربية الذي يتيح للمدربني من مركز 
املوهبة في التنقل بني املدارس وانتقاء 
األفضل واحلاقهــم في صفوف املركز، 
لهــذا فأن االنتقــاء يبقى عشــوائياً 
املدربــني لالعبني في  رؤية  وبحســب 

االزقة وغير ذلك.

سيرة وإجنازات 

ســيرة املدرب فاضل كرمي تقول انه بدأ 
بعمر 12 ســنة العباً في فرق الفئات 
اليد في مركز شــباب  العمرية لكرة 
الصليخ قبل ان يلعب للطلبة واجليش 
واجلوية والشــرطة وفي هــذه الفترة 
تتلمذ حتت اشراف العديد من املدربني 
منهم عبد السلم صبري وازاد محمد 
امني وغازي جوهر وخالد محفوظ وفي 
املنتخبات باشــراف مدربني من الصني 

وهنغاريا وظافر صاحب.
حاز على لقب الدوري في أندية الطلبة 
الترتيب  وثالث  عدة  ملواســم  واجليش 
مع الشرطة، وفي املنتخبات الوطنية 
اشترك في بطولة مصر الدولية الودية 
وبطولة الصداقة في هونغ كونغ التي 
حل فيها العراق ثالثا وهو إجناز يعتز به 
كثيرا، على جانب املشاركة في الدورة 
العربية باملغرب العام ذاته، وحلســاب 
نادي اجليش في بطوالت األندية العربية 

التي ضيفتها البحرين واإلمارات.
كما ميلك املدرب فاضــل كرمي العديد 
 D مــن الشــهادات التدريبيــة ابرزها
التي حصل عليها فــي أربيل وكذلك 
شــهادات في بغداد والبحرين وتونس 
املدرب  ان  والسعودية.. علما  والكويت 
فاضل كرمي انضم إلــى مركز املوهبة 
الرياضيــة مدربا عام 2013 باشــراف 
اخلبير د. سعد محسن والكابنت قتيبة 

أحمد.

مركز الموهبة الرياضية رفد األندية الممتاز بـأكثر من 20 العبًا هذا الموسم
فاضل كريم.. يواصل رحلة طويلة في رياضة كرة اليد :

فاضل كرمي

محمد نجم الزبيدي 
ال يخفى على احــد  ان رياضه 
العاب القــوى العراقية اجنبت 
ابطــال االبطــال خاصــه في 
على  تربع  مختلفــة  فعاليات 
العدائني  العديد من  عرشــها 
الذين صالوا وجالوا في ســوح 
الرياضــة العراقيــة و العربية 
و االســيوية والبطــل فيصل 
جاسم كان احد اولئك االبطال 
شــبيب  امثــال  الســابقني 
داغــر صبار حنتوش محســن 
حافي قاســم مختــار عالوي 
حســني كاظم حسني حميد 
واخريــن في ركض املســافات 
املتوسطة و الطويلة في بداية 
السبعينيات من القرن املاضي 
و اليوم جند هــذا البطل الذي 
حتول الى مهمــة التدريب في 
العراقية  القــوى  العاب  عالم 
العديد  فــي  كمــدرب  وعمل 
منها  الرياضيــة  االنديــة  بني 
ونادي  الرياضي  الصويــرة  نادي 
الزعيم عبد الكرمي قاســم في 
قضاء الصويرة ايضا ونادي فتاه 
واسط ونادي االتصاالت و اليوم 
النســوي  لفريق  مدربا  يعمل 
لنــادي القــوش الرياضي وقد 
شارك مؤخرا في بطوله اندية 

ومؤسسات العراق للمتقدمني 
و الشــباب و النســاء،   وقــد 
حققــت املشــاركات لنــادي 
وعلى  نتائج  للنســاء  القوش 
حصلــت   : التالــي  النحــو 
العــداءة البطلة عذراء فيصل 
جاســم على املدالية الفضية 
في ســباق املشــي ملسافة 5 
كيلومتر وكذلك حصلت على 
املركز الثالث في ســباق ركض 
5 كيلو متــر وحصلت البطلة 

املركز  على  حســن  فالح  ايات 
الرابع في ســباق ركض 1500 
متر وكذلك حصلت على املركز 
 800 الثالث في ســباق ركض 
البطلة  وفازت  للشــابات  متر 
مرمي فيصل جاسم على املركز 
االول بفعالية املشــي ملسافه 
5 كيلــو متر للشــابات، وهذا 
مما يدل علــى ان املدرب فيصل 
جاســم قــد وضــع بصمات 

متميزة في مجال التدريب.  

محمد حمدي*
دائرة  اكد معــاون مدير عــام 
وزارة  الهندســية في  الشؤون 
ان  اياد طارق  الشباب والرياضة 
والتواصل  املســتمرة  املتابعة 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  من 
الكابــنت عدنــان درجــال مع 
للمنشــآت  املنفذة  اجلهــات 
الرياضة اسهم بصورة مباشرة 
التي  في انهاء جميع املشاكل 
تعترض ســير العمــل ومنها  
الذي  االوملبي  كركــوك  ملعب 
يدخل مراحل متقدمة من زمن 
االجناز بحسب احدث تقرير فني 
لدائرة املهندس املقيم .اذ يشير 
التقرير،  ان شــركة افاســبور 
للمشــروع  املنفذة  التركيــة 
متقدمة  إجناز  نســب  حققت 
في مشروع امللعب فيما يخص 
اعمال االنهاءات والتشــطيب 

والتحديث.
االخير  االســبوع  شــهد  وقد 
القالــب وربط  اعمــال شــد 
حديد التسليح السس البوابة 
و  اجلمهور(  )مداخــل  اخلارجية 
مسلح  كونكريت  صب  اعمال 
الســس البوابــة اخلارجيــة و 
اكمال التأسيسات الكهربائية 
 VIP للطابــق الثاني بنايــة ال

التغليف  اجنــاز  عــن  فضــال 
للمسقف اجلزء 3B و السقوف 
 VIP ال   لبنايــة  الثانويــة 
الصحية مع جتهيز  للمجاميع 
وتركيــب الزجاج للشــبابيك 
الداخلية جهة امللعب بناية الـ  

.VIP
وفــي اجلانــب الفنــي اخلاص 
اعمال  اكملت  امللعب  بارضية 
والسقي  والتســميد  االدامة 

للمالعب  الطبيعــي  للثيــل 
اخملتلفة مــع احلدائق اخلارجية، 
وتابع التقرير انه مت االنتهاء من 
مد جميع األسالك الكهربائية 
االنترنيت  اخلاصة  واملنظومات 
والصــوت وانــذار والكاميرات 
والكاميرات  احلرائق  ومنظومة 

احلساسة. 

* إعالم الشباب والرياضة

المدرب فيصل جاسم نجاحات
 متميزة في عروس االلعاب 

ملعب كركوك األولمبي يشهد تقدمًا 
في العمل نحو التسليم االولي

فيصل جاسم ومجموعة من الالعبات
ملعب كركوك األوملبي
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الكرم من أروع السجايا والصفات.

ومن هنــا افتخر بعض الشــعراء 
وقال:

إّنا اذا اجتمعْت يوماً دَرَاِهُمنا 
ظّلت الى ُطرِِق اخليراِت تستِبُق 
ال يألُف الدرهُم املضروُب ُصّرتَنا

لكْن ميرُّ عليها وهو ُمنطلُِق 
وأيــن من يُعنى بتجميــع الدراهم 
ِمَن  الوثيقة  الصــرر  واخفائها في 
الذين يسارعون الى انفاق دراهمهم 
في مضامير اخلير والبر واالحسان ؟
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قد تكون قراءُة املظاهر خاطئًة ، 

ومن هنا قال الشاعر :
ٍب ِمْن غير بُْغٍض  ورُبَّ تََقطُّ
وبُْغٍض كامٍن َتَت ابِْتساٍم 

التقطيب : هو العبوس 
وقد تــرى صاحبك عابســا ولكْن 
ألمٍر قد أضّر به، ولم يكن العبوس 

مرتبطا بك من قريب أو بعيد .
وقد تــراه – وهو شــأن اخملادعني – 
ال  ولكنه  يلقــاك  حني  مبتســماً 

يضمر لك اال البغض ،
وابتســامُته الصفــراء دليٌل على 

مكره وخبثه ...
 – -3

قال الشاعر :
اذا كنت ال ِعلٌْم لديك تُفيدنا 
وال أنَت ذو دِيٍن فنرجوِك للِديْن 

وال أنَت ممن يُرجتى لَِكريَهٍة 
عملنا مثاالً ِمْثل َشْخِصَك ِمْن طنِي 
انها دعــوة صريحة الســتنهاض 
الهمم والدفــع نحو اكتناز العلوم 
الدينيــة  بالقيافــة  واالتســام   ،
واملبــادرات  واملواقــف  املطلوبــة، 
املظلومــني  لنصــرة  االيجابيــة 
الى  واغاثــة املكروبني واالحســان 

املستضعفني ..
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جيء برجلني الى أحد احلُّكام فقال 
ألحدهما :
َمْن أبوك ؟

فقال :
أنا ابن الذي ال ينزل الدهرَ ِقْدرُُه 

واْن نزلْت يوماً فسوف تَْعودُ 
ترى الناس أفواجا على باِب دارِِه 

فمنها قياٌم َحْولَُه وقُعودُ
فقال احلاكم :

ما كان أبوه االّ كرمياً وأطلقه 
وقال احلاكم للثاني :

َمْن أبوك ؟
قال :

أنا ابن َمْن ذّلت الرقاُب لَُه 
ما بنَْيَ مخزوِمِها وهاِشِمها 

خاضعة أذعنت لَِطاَعِتِه 
يأخذ ِمْن مالِها وَمْن دَِمها 

فقال احلاكم :
ما كان أبوه اال شجاعاً وأطلقه .

اليه  ليســت كما ذهب  واحلقيقة 
احلاكم 

أمــا األول فابــوه كان يبيع الباقالء 
املسلوقة ..!!

ميتهن  أبــوه  فــكان  الثاني  وأمــا 
احلجامة ...!!

بذكائهمــا  الرجــالن  واســتطاع 
ومقدرتهمــا الشــعرية أْن يجتازا 

اخملاطر ..!!
--5

ما أشبه احلريص بدودة القز :
قال الشاعر :

ألْم تر أنَّ املرء طول حياتِه 
ُمعّنًى بأمٍر ال يزال يعاجلُْه 

كذلك دُود القّز ينسُج دائما 

ا وَْسَط ما هو ناِسُجْه ويهلك َغمَّ
--6

ومــن أفظع الهجــاء للبخالء قول 
الشاعر يخاطب واحداً من كبارهم 

:
لو أنَّ دارَك أَنَْبَتْت لك واحَتْست 

إِبَرَاً يضيُق بها فناء املنزِل
وأتاك يوسُف يستعيرك إبرًة

ليخيط قّد َقِميِصِه لم تفعِل 
أعاذنــا اهلل واياكم من البخل فهو 

العار في الدنيا والنار في اآلخرة .
--7

ومدح الشاعر أحد األجواد فقال :
هو البحُر من أّي النواحي أَتَْيَتُه 

ُة املعروُف واجلودُ ساِحلُْه  َفلُجَّ
َُّه  جواٌد بسيُط الَكفِّ حتى لو أَن

دعاها لِقبٍض لم جُتِْبُه أناِملُْه 
--8

وقال الشاعر احلكيم :
هي القناعة فالزمها تَِعْش َملِكاً 

لو لم يَُكْن منَك االّ راحة الَبَدِن 
وانظرْ مِلَْن َملََك الدنيا بأجَمِعها 

هل راح منها بَِغْير الُقطِن والكفِن 
وصدق الشــاعر في قوله فال راحة 
للَجِشــع على االطالق  بل تتكاتف 

حسراته وتتزايد يوماً بعد يوم .
--9

يتنكر الكثيــرون ألصحاب املواهب 
والبراعــات حســداً لهــم وخوفاً 
منهم، حتى اذا ماتوا أطلقوا فيهم 

املدائح ..!!
قال الشاعر :

ترى الفتى يُْنِكُر َفَضَل الفتى 
مادام َحيَّاً فاذا ما ذََهْب 

لجَّ به احلِرُْص على نُكتٍة 
يَْكُتُبها عنُه مباِء الَذّهْب 
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وقال مهيار ذاماً سلوك املراوغني :

يطيُر لي حمامًة فاْن رأى 
خصاصًة دبَّ ورائي عقربا 
ما أكثر الناس وما أقلَّهم 

وما أقلَّ في القليل الُنَجبا 
نعم 

ان النجباء قليلون 
وهكذا هي الصفوة دائما .

األخالق  ملــكارم  واياكم  وفقنا اهلل 
فانها قليلُة الُعشاق .

القوافي مرايا الحياة

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تصدرت ملكة املســرح ميريام فارس الترند في مصر 
بعد طرح إعالن “زهرة العلمني اجلديدة” بعنوان “لسه 
حالة حلوة”، والذي شــاركها فيــه الفنان املصري أبو 

واملمثل املصري أحمد حامت.
لفتت ميريــام فارس األنظار بعفويتهــا ورقصها في 
األجواء الصيفية لإلعــالن، إذ تألقت بأكثر من إطاللة 
كاجوال على شــاطئ البحــر، فبدت بغايــة األنوثة 

واجلمال.
تفاعل عدد كبير من املتابعــني مع األجواء املرحة في 
إعالن “لســه حالة حلــوة”، وتبادلــوا التعليقات مع 
ميريام، إذ أثنوا على حضورها املمّيز في إعالنات شهر 

رمضان للعام الثاني على التوالي.
وجاء إعالن “زهــرة العلمني اجلديدة” لهذا العام كجزٍء 
ثاٍن إلعــالن “حالة حلوة” الذي قّدمته ميريام فارس في 

رمضان املاضي مع الفنان آسر ياسني.
اإليجابية  باألصــداء  وعّبرت ميريــام عن ســعادتها 
لإلعالن، إذ أعادت نشــر بعض التغريدات التي أظهرت 
تصّدر هاشــتاغ اسمها واسم اإلعالن قائمة العبارات 
األكثر تداواًل على “تويتر” فــي مصر وعدد من البلدان 

العربية.

تناول املمثل الكويتي شــهاب جوهر وزوجته املمثلة 
إلهــام الفضالــة للحديث عن كواليــس زواجهما، 
وقصة تعارفهما وحبهما، وكشــف شــهاب للمرة 

االولى عن قيمة املهر الذي قدمه إللهام.
وخــالل مقابلتهما في برنامج "مراحــل" على قناة 
"SBC"، أكد شــهاب أنه دفع قيمــة املهر املتعارف 
عليــه في الكويــت، وهو يقّد بـــ 6 آالف دينار، أي ما 

يعادل 19700 دوالر أميركي.
وكشــف جوهر خــالل املقابلة أيضاً عــن تفاصيل 
قصة حبهما، وقال: "أول ما دريت إنها منفصلة صار 
عندي شــعور ثاني.. نظرة ثانية.. إحساس يختلف". 
وتابع: "أن أنا بطبعي أحترم املــرأة إذا كانت متزوجة 
وأتكم في مشاعري ألننا تربينا على عادات وتقاليد، 
وألن مجتمعاتنــا متقاربة، ويوم دريت بهذا الوضع رق 

قلبي".

ميريام فارس

شهاب جوهر وإلهام الفضالة

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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وداد ابراهيم:
واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزير  افتتح 
حسن ناظم، معرضاً لدار اخملطوطات 
العربي وهي  اخملطوط  يوم  مبناســبة 
التراث  املناســبة املقرة من منظمة 

العربي التابعة للجامعة العربية.
لــه خالل  وقــال ناظم فــي كلمة 
االحتفالية، إن اليوم ميثل خصوصية 
كبيرة في نفوســنا جميعاً نظرا ملا 
العربي  والتــراث  اخملطوطــات  متثله 
والعراقي"، مشيراً إلى إن "العراق من 
صّناع اخملطوطات في بغداد والكوفة 
والبصرة وغيرها مــن املدن، لدينا ما 

يزيد عن ٤٧ ألف مخطوط متنوع".
وأضــاف ناظــم، أن “الــدار متتلــك 
عــدداً متنوعاً وثرياً مــن اخملطوطات 
اهملت  ولألســف  لغــات،  وبعــدة 
لســنني عديــدة ولم يجــر االعتناء 
بها وخزنهــا كما يجــب"، موضحاً 
إن “العديــد مــن الدول ومــن بينها 
إيطاليا التي أرحب بســفيرها بيننا 
اليوم الســيد ماوريتسيو كريكانتي 
كبيرة  وإسهامات  مساعدات  قدموا 

للحفاظ على هذا اإلرث".

مشروع التصوير الرقمي
بــدوره أعلــن املديــر العــام لدائرة 
العلياوي،  العراقية أحمد  اخملطوطات 
تســلم ثالثــة أجهــزة لألرشــفة 

والتوثيق. 
وقــال العليــاوي: جــاءت األجهــزة 
بتمويل حكومي من املصرف التجاري 
العراقي ألرشــفة وتوثيق اخملطوطات 
احلفاظ  أجــل  عاليــة من  بتقنيــة 
أنَّ األجهزة  على اخملطوطات مؤكــداً 
ستستخدم في قسم اخلزانة بهدف 

إمتام عمليات اخلزن والفهرسة.
وتابع إن اخملطوطات لم تُصوَّر منذ 80 
عاماً واليوم نرى أن هذا األمر يتحقق 

كونه املشروع األهم واألساس للدار.
الرقمي  التصوير  أجهــزة  أن  وأضاف 
املشــروع  وســيبدأ  بت  ونُصِّ وصلت 
التراث  وحفظ  اخملطوطــات  لتصوير 

العراقي العاملي.
وأوضح أن الدار عملت منذ 6 أشــهر 
علــى معرض للتنــوع الثقافي، بعد 
اخملطوطات  مــن  مجموعة  اختيــار 
التــي تعبِّر عن ذلك داخــل احلاضنة 

الثقافية، مشيراً الى وجود مجموعة 
كبيرة من اللغات الفارسية والعبرية 
والكردية  والفرنســية  وااليطاليــة 
والهندية واألملانية وكل هذه موجودة 
فــي مخطوطاتنا وهــذه مزية غير 

موجودة في دول أخرى.
وزاد العليــاوي أن هنــاك آالف مــن 
اخملطوطــات من هذا النــوع متعددة 
اللغــة واملوضوع ممــا يعطيها قيمة 
عليا عــن غيرها املوجــودة في باقي 

الدول العالم.
اســماء كــرمي مدير قســم  وقالت 
الفهرسة واحليازة في الدارلـ الصباح 
اجلديــد: املعــرض فيه شــقني االول 
معــرض مخطوطــات متخصــص 
وشامل لكل اخملطوطات وفي اللغات 
والعبريــة  والســريانية  "العربيــة 
والفارســية"  والتركيــة  والكرديــة 
ومبواضيع عدة مثل "الطب والفلسفة 
واالدب وعلوم اللغة والفقهة والعلوم 
االنسانية" وهناك مخطوطات يصل 
عمرهــا الى أكثــر من 400 ســنة، 
إضافــة الى معــرض اقســام الدار 
مثل " الفهرســة واحليازة والتصوير 
واالرشفة والصيانة والترميم وشعبة 

اللوحات والرقع اخلطية"
واضافت: في قسم الفهرسة واحليازة 
مت عــرض الكتــب التــي حققت من 

الباحثني والدارســني للدكتوراه  قبل 
اذ نطالبهم ضمن تعهد  واملاجستير 
ان يجلب نسخة بعد تخريجها لتصير 
كتابا، كمــا مت عرض لفهارس اللغات 
االخرى الن شعار املعرض "اخملطوطات 
فــي زمن العوملــة" اي انفتاحنا على 
اللغات االخرى وهذا الشعار يرفع ألول 

مرة في هذا االحتفال. 
وتابعت: اما قســم احليــازة فيخص 
اخملطوطات التي ميتلكها االشــخاص 
والتــي تمــل رقــم حيــازة يعطى 
وفق  للمخطوطة  املالك  للشــخص 
قانون االثــار رقم 55 لعــام 2002 اذ 
يعطي احلق لقســم احليــازة مبراقبة 
اخملطوطة والكشــف عن الضرر الذي 
تتعرض له جراء احلفظ ويلزمه بعمل 
صيانــة وترميم لهــا وبأخبارنا فيما 
إذا نقلت الى اشــخاص اخرين، علما 
ان القســم يقوم بجوالت دورية على 
ومكتبات   25 البالغة  بغداد  مكتبات 
احملافظات البالغة 73 مكتبة لالطالع 
على ما متتلك هذه املكتبات من كنوز 

اخملطوطات.

تنوع قاعات املتحف
مديــر العالقــات واالعــالم حاكــم 
الشــمري: قــال اعتادت دائــرة االثار 
والتراث ان تقيم احتفالها الســنوي 

فــي كل عــام بهــذا اليــوم والذي 
تضمن افتتاح قاعة طــه باقر والتي 
تعد من اهم القاعــات ملا تتويه من 
مخطوطات نادرة تعد كنوزا، ولتكون 
والباحثني  الزائريــن  امــام  مفتوحة 
الدكتوراه  مــن طلبــة  والدارســني 
واملاجســتير كما انها تضيف عامل 
التنوع الى قاعــات املتحف باإلضافة 
الــى انها ارث حضــاري وتراثي تركته 
وتضمنت  والعالــم.  حضاراتنــا  لنا 
"اينانا" عرض  االخــرى  العرض  قاعة 
املستلزمات واالدوات اخلاصة بالترميم 

والصيانة وطرق االرشفة.
تقــدمي محاضرات  االحتفال  وتضمن 
دوني  قاعة  على  اجلامعات  ألســاتذة 
جــورج عــن كيفيــة احلفــاظ على 
اخملطوطــات وعمليــة التحقق التي 

يقوم بها الباحثني.
ويذكــر ان املنظمــة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم "االلكسو" بجامعة 
بيوم  االحتفال  ترعــى  العربية  الدول 
اخملطــوط العربي ســنويا ومنذ عام 
2013 والذي يعــد يوم توعية بأهمية 
الوعاء  بــه كونه  والتعريف  اخملطوط 
الذي يحمل التراث الفكري واملعرفي، 
واخراجــه الى العالم والعمل على ان 
يكــون امام الطلبة فــي كل املراحل 

للتعرف على االرث احلضاري.

متابعة - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي، أمــس الثالثــاء، أن اجلامعــات 
حققت  العراقية  األكادميية  واملؤسســات 
نتائــج تنافســية هامــة فــي تصنيف 
الــذي   2022 لعــام  العاملــي   Scimago

أجرى تقييما لثمانيــة آالف وأربع وثمانني 
مؤسسة حول العالم.

https://www.scimagoir.( وأظهرت النتائج
 (com/rankings.php?country=IRQ
تسعا وثالثني مؤسســة وجامعة عراقية 
بينها ثمان وعشــرون جامعــة حكومية 

تتصدرهــا جامعات بغداد واملســتنصرية 
 Scimago والتكنولوجية. يذكر أن تصنيف
يعتمد على مؤشر مركب يجمع بني ثالثة 
معايير مختلفة تســتند إلى أداء البحث 
والتأثير   (30%( االبتــكار  ومخرجات   (50%(
)%20) ويتضمــن كل مؤشــر  اجملتمعــي 

رئيس مؤشــرات فرعية مثل عدد األبحاث 
املنشــورة ونوعية اجملالت املنشور بها وعدد 
التأثير  ومعامالت  املرجعية  االستشهادات 
النســبية فضــال عن اشــتراطات تتعلق 
بالنشر ملا ال يقل عن 100 بحث في قاعدة 

بيانات SCOPUS ضمن سنة التقييم.

تصنيف عالمي جديد للجامعات العراقية

إطالق مشروع التصوير الرقمي للمخطوطات
بمناسبة يوم المخطوط العربي ...

ديالى - الصباح الجديد:
كشفت مفتشية آثار ديالى أمس الثالثاء عن العثور على 

141 قطعة أثرية في مدينتي بعقوبة واملقدادية.
وقــال مدير الدائرة احمــد عبد اجلبار خمــاس، إن فريقا 
مــن التحريات والتنقيبــات تابعا ملفتشــية اآلثار متكن 
مــن العثور على 91 قطعة أثريــة في منطقة مقاطعة 
27 الكاطــون غربي قضاء بعقوبة والــذي يعود للعصر 

السلوقي والفرثي.
وبــني أن القطع األثرية عثر عليها في تل أثري أُكُتشــف 
مؤخرا خــالل عملية كشــف ميداني ملشــروع مجمع 

سكني في منطقة الكاطون غربي بعقوبة.
وأوضــح خمــاس أن القطــع األثريــة عبارة عــن جرار 
ومسارج وآوان مختلفة االشــكال واالحجام وخرز وحلي 

ومسكوكات فضية ودمى متنوعة.
وتضم محافظة ديالى أكثر من 800 موقع أثري متتد حلقب 
وعصــور مختلفة بعضها عمره أكثر من خمســة آالف 
سنة يعود حلضارة أشنونا والسومريني، وإن خمسة باملائة 
منها خضع لعمليات تنقيب من قبل فرق االستكشاف، 

والبقية ما يزال مطمورا تت التراب.

العثور على عشرات القطع 
األثرية في محافظة ديالى

ميسان - الصباح الجديد:
نظم املصور الفوتوغرافي عالء مالديني معرضاً للصور 
الفوتوغرافية، وثقت جوانــب مختلفة من حياة وأعياد 

طائفة الصابئة املندائيني في محافظة ميسان.
وأوضــح مالديني في تصريح أنه عمــل خالل معارضه 
الفوتوغرافية علــى توثيق احلياة فــي مختلف اجملاالت 
الفنية والرياضية واالجتماعية، وأن معرضه األخير وثق 

حياة واعياد طائفة الصابئة املندائيني في احملافظة".
وأضــاف، أنه عمل علــى توثيق طقوس هــذه الطائفة 
فوتوغرافيــا منــذ 5 ســنوات، وأقام أكثــر من معرض 
فوتوغرافــي يجســد حياة وطقوس جميــع القوميات 
واالديان واملذاهب في محافظة ميسان، خاصة واجملتمع 
العراقي بصورة عامة"، منوها بأن معرضه األخير يضم 
20 صــورة فوتوغرافية جتســد طقــوس املندائيني في 
التعميــد واصطباغ االواني وتصوير الوجــوه، وأنه قدم 

جميع الصور واللوحات هدية لهذه الطائفة".
وأكد، أن "التعايش بني ابناء اجملتمع في محافظة ميسان 
مبثابــة لوحة فنية تتجســد فيها االخــوة وقيم احملبة 

والسالم".

معرض فوتوغرافي يوثق 
أعياد المندائيين في ميسان

متابعة - الصباح الجديد:
بعد 9 أعــوام من اجتماعهما فــي عمٍل درامي، 
ســيعود الزوجان التركيان الشهيران نسليهان 
أتاغول وقادير دوغلو، ليظهرا سوياً على الشاشة 

كبطلني ملسلسل "في نهاية الليل".
وبهذا اخلصوص، أوضحــت الصحف التركية أن 
قناة “Startv”، التي اشترت حقوق بث املسلسل، 
أصرت على أن يشــارك قادير زوجته نســليهان 
البطولة، حيث ســيلعب قادير دور "كاظم"، في 
حني ســتلعب نســليهان دور "ماجدة" البطلة 

الرئيسية واحملورية في العمل.
وأضافــت الصحــف التركيــة أن هــذا العمل 
سيكون من إنتاج شركة “TMC Film”، بالتعاون 
مع شركة “Âlim Yapım”، اململوكة لقادير دوغلو، 
وأن التصوير ســينطلق في يونيو القادم، على أن 
يبدأ عرض املسلسل على الشاشة في سبتمبر 

من هذا العام.
واستقبل جمهور الثنائي اخلبر بتبايٍن شديٍد في 

اآلراء، جاء أغلبهــا منتقدًة هذا القرار، حيث 
اعتبر الكثيرون أن نســليهان تاول إدخال 
زوجها في كل ما تقوم به، وأنها بذلك تضع 

نفسها في مأزٍق كبير.
وكذلك أشــار البعض إلى أن إصــرار القناة 
على أن يكون البطل زوج نســليهان، لم يأِت 
ُعــرف عن األخيرة مشــاكلها  عبثاً، حيث 
الكثيرة مع من يشــاركونها أدوار البطولة، 
مســتذكرين ما حدث بينهــا وبني املمثل 
أوزجيفيــت في مسلســل “حب  بــوراك 
أعمى”، وكذلك انســحابها من مسلسل 
“ابنة السفير”، أمام زميلها أجنني أكيوريك.

وكان الزوجان قد تشاركا بطولة مسلسل 
“فــاحت حربية”، الذي اســتمر 50 حلقة في 
موســم 2013 2014-، ومــا يزال يُشــاهد 
باهتمام في كثير مــن البلدان باخلارج، وهو 
املسلسل الذي كان ســبباً في شرارة احلب 

بينهما.

نسليهان أتاغول تجتمع
 مع زوجها بعد 9 أعوام

"في نهاية الليل".. 

متابعة - الصباح الجديد:
أعلن مخرج مسلسل "لعبة احلبار" 
Squid Game، هوانــغ دونغ هيوك، 
املسلسل  من  ثاٍن  ملوســم  اإلعداد 
الذي حقق أعلى نســبة مشاهدة 
علــى "نتفليكس" خــالل اخلريف 
املاضي، لكنه توقــع أال ينتهي من 

كتابة السيناريو قبل نهاية 2024.
وقال كاتب السيناريو واخملرج الكوري 
اجلنوبي لدى ســؤاله عــن أعماله 
املســتقبلية أمــام متخصصــني 
في اجملــال، خالل املهرجــان الدولي 
كاّن  مدينــة  فــي  للتلفزيــون 
الفرنسية: "علّي أن أكتب سيناريو 
املوسم الثاني، وآمل أن أنهي عملي 

بحلول نهايــة عام 2024، وفي حال 
حالفنــي احلــظ ســأعرضه على 

املتابعني بنهاية 2024".
وكان هيوك أبلغ في اليوم الســابق 
في  موجوديــن  ســيناريو  كّتــاب 
املهرجــان أّنه لم يكتــب إال "ثالث 
صفحات" من نص املوســم الثاني 
ملسلســله الــذي حقــق جناحــاً 
كبيــراً بعــد عرضه عبــر منصة 

"نتفليكس".
ويتحدث مسلســل "لعبــة احلبار" 
عن مئات من األشــخاص من الفئات 
األكثر تهميشــاً في كوريا اجلنوبية 
لألوالد  تقليدية  ألعاب  في  يشاركون 
بهدف الفــوز مببلغ كبير جداً. ويُقتل 

اخلاسرون تباعاً في كل لعبة.
وحظي املسلسل الذي ينطوي 
علــى عنــف كبيــر بنجاح 

عاملــي، إذ شــاهده بعــد 
عرضه،  بدء  على  شــهر 

أي في منتصف أكتوبر/ 
أكثر من  األول،  تشرين 
مشترك  مليون   142
"نتفليكس"،  عبــر 
ثلثــي  نحــو  أي 
مي  مســتخد
وهــذه  املنصــة، 
الرغبة  تبرر  أرقام 
في تصوير جزء ثاٍن 

منه.

مخرج "لعبة الحبار" يأمل االنتهاء من 
كتابة الموسم الثاني قبل نهاية 2024
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