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بغداد - وعد الشمري:
يســتعد اإلطــار التنســيقي 
لإلعالن عن مرشــحه لتشكيل 
احلكومــة بعد انتخــاب رئيس 
نافيــاً  مباشــرة،  اجلمهوريــة 
بشــأنه،  داخلية  خالفات  وجود 
فيما يتهــدد اتفاق بــني احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
جلسة  عقد  الســيادة  وحتالف 
اجلمهوريــة،  رئيــس  انتخــاب 
الطرفني  االتفــاق بني  ويتضمن 
ضرورة موافقــة جماعة االطار 
على شروط منها حل الفصائل 
الى  الفاسدين  وتقدمي  املسلحة 
في  اشــتراكهما  قبل  القضاء 

تلك اجللسة.
القانون  دولة  ائتالف  وقال عضو 
عمران كركوش في تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، إن »جعل 
اجتماعاته  التنســيقي  االطار 
مفتوحــة ليس الغــرض منها 
فحســب،  الوزراء  رئيس  اختيار 
إمنــا إلكمال جميــع متعلقات 

تشكيل احلكومة«.
وتابع كركوش، أن »التحدي األول 
واألهم، هو عقد جلسة انتخاب 
رئيس اجلمهوريــة التي تتطلب 
حضور 220 نائباً، وعلى األطراف 
االستعجال في حسم  الكردية 

مرشحها«.
وأشار، إلى أن »االعالن عن أسم 
سيكون  الوزراء  لرئاسة  املرشح 
مباشــرة مــع انتخــاب رئيس 
اجلمهورية، وليس هناك أي خالف 

بشأن عملية تشكيل احلكومة 
داخل اإلطار التنسيقي«.

»األطراف  أن  وأوضح كركــوش، 
احلــوارات،  تواصــل  الكرديــة 
بأمل ان تصل إلــى اتفاق خالل 
النتخــاب  احلالــي  األســبوع 
رئيس اجلمهوريــة«، موضحاً ان 
»احلوارات مع القوى السنية هي 

اتفقوا  لكونهم  ســهولة  أقل 
اســتحقاقهم في  اخــذ  على 

رئاسة البرملان«.
وحتدث، عن »اتفاق جميع القوى 
رئيس  شخص  على  السياسية 
احلكومــي  واملنهــاج  الــوزراء 
للمرحلة املقبلة لكن كل شيء 
انتخاب  جلســة  بعقد  مرهون 

رئيس اجلمهورية«.
أن  إلــى  كركــوش،  ومضــى 
سوف  االســتحقاقات  »جميع 
تنجــز خــالل الشــهر احلالي، 
وهي انتخــاب رئيس اجلمهورية 
ومن ثم تكليف مرشــح اإلطار 
التنسيقي بتشكيل احلكومة«.

أفاد عضــو احلزب  من جانبــه، 

وفاء  الكردســتاني  الدميقراطي 
محمد في تصريح إلى »الصباح 
اجلديــد«، بــأن »االتفــاق على 
مرشــح رئيس اجلمهورية شأن 

كردي«.
أن »حواراتنا مع  وتابع محمــد، 
الكردســتاني  الوطني  االحتــاد 
إذا لم تصل إلى مرشــح واحد، 

فســيدخل احلزبان إلى مجلس 
أجل  مــن  مبرشــحني  النــواب 

التصويت على أحدهما«.
ويرفض، »حتمل الكرد مسؤولية 
تشــكيل احلكومة بداعي عدم 
حصــول اتفــاق على مرشــح 
رئيس اجلمهورية، فالقضية هي 
التنسيقي وضرورة  االطار  داخل 
أن يقــدم مرشــحه لرئاســة 

احلكومة«.
وشــدد محمد، على »اتفاق بني 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
تقدمي  علــى  الســيادة  وحتالف 
عدد من الشــروط املشــتركة، 
إذا لم يتــم تنفيذها فلن ندخل 
كالنا إلى جلسة التصويت على 

رئيس اجلمهورية«.
وأورد، أن »زعيــم التيار الصدري 
الضوء  أعطى  الصــدر  مقتدى 
األخضر لإلطار التنســيقي بأن 
يشــكل احلكومــة لكــن وفق 
معها،  متفقون  ونحن  شــروط 
الفصائل  حــل  أبرزهــا  لعــل 
املســلحة وإبعادها عن املناطق 

احملررة«.
ومضى محمد، إلى أن »الشرط 
إلى  الفاسدين  تقدمي  هو  الثاني 
القضــاء لغــرض محاكمتهم 

واسترجاع األموال املنهوبة«.
وكان رئيــس مجلــس النــواب 
محمد احللبوسي قد دعا رؤساء 
الكتل إلى عقد جلســة اليوم 
االثنني، تناقش عدد من القضايا 

السياسية املهمة.

فيما االطار يعتزم إعالن مرشحه للحكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية

الديمقراطي والسيادة يشترطان حل الفصائل المسلحة 
وتقديم الفاسدين الى القضاء لحضور جلسة التصويت

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة املــوارد املائية، امس 
األحد، اجناز حفــر مئات اآلبار في 
املناطق التي يصعب وصول املياه 
السطحية اليها منذ بداية العام 
احلالي، فيما اشــارت الى انها لن 
تســمح باحلفر اجلائر، معتبرة ان 
التجاوز عليها يوازي التجاوز على 

املياه السطحية.
الوزارة علي  باسم  املتحدث  وقال 
راضــي، إن »دائرة امليــاه اجلوفية 
التابعة لوزارة املوارد املائية والتي 
حلجم  واســعة  خارطة  متتلــك 
اخلزانات املائية اجلوفية في العراق، 
أجهزة  امتالكها  الــى  باالضافة 
وكوادر فنيــة متخصصة، قامت 
املائي«،  بتحديــد مقدار اخلزيــن 
مشيراً الى أن »هذه الدائرة قامت 
من خالل املعدات وضمن ضوابط 
ومحددات الوزارة بحفر املئات من 
اآلبار في جميع محافظات العراق 
وخاصة في املناطق التي يصعب 

وصول املياه السطحية لها«.

واضــاف، أن »الهدف من ذلك هو 
اإلسالة  اخلام حملطات  املياه  تأمني 
إلنتــاج مياه الشــرب، فضالً عن 
تأمني املياه للبســتنة، لتخفيف 
آثــار الشــحِّ املائــي عــن هذه 

املناطق«، مؤكداً، أن »اســتخدام 
املياه اجلوفية يجب أن يتم ضمن 
ضوابــط ومحــددات وزارة املوارد 
على  احملافظة  مــن  والبد  املائية، 
هذه الثروة اســوة باحلفاظ على 

اخلزين املائي للمياه الســطحية 
الســتخدامها في ظروف الشحِّ 

املائي«.
واشــار الى أن »الوزارة ال تسمح 
والتجاوز  اجلائــر  احلفــر  بعملية 

علــى املياه اجلوفيــة، خاصة وان 
التجــاوز عليهــا ال يختلف عن 
التجاوز على املياه الســطحية«، 
مشــدداً على »أهميــة أن يكون 
وضوابط  محــددات  ضمن  احلفر 
الــوزارة، باالضافة الــى تأكيدها  
االستخدام األمثل للمياه اجلوفية 
من اجل حتقيق الغاية املرجوة من 

هذه املياه وعدم هدرها«.
»االستخدام  أن  الى  راضي  ولفت 
اجلائر للميــاه اجلوفيــة ادى الى 
مشــاكل كثيرة ، كما حصل في 
محافظة املثنى التي انحســرت 
فيهــا املياه عــن بحيرة ســاوة 
بســبب احلفر اجلائــر«، الفتاً الى 
»اســتمرار حملة رفع التجاوزات 
وردم الكثير من اآلبــار املتجاوزة، 
إضافة الــى تأهيــل العديد من 

اآلبار«.
بدوره قال مدير عام املركز الوطني 
بالوزارة حامت  املائيــة  املوارد  إلدارة 
حميد، ان »اآلبــار التي مت حفرها 
خالل النصف األول من هذا العام 

تبلغ نحــو 500 بئــراً«، مبيناً، أن 
هذه اآلبــار موزعة علــى جميع 

محافظات العراق«.
وأضاف، أن »من بني هذه اآلبار 150 
بئراً مت حفرها في محافظة ديالى 
ملعاجلة شــحِّ املياه«، موضحاً، أن 
اآلبــار مت حفرها في  »أغلب هذه 
مياه  لتوفيــر  البعيدة  املناطــق 
الشــرب فضالً عن توفير مياه ري 

للبساتني«.
وبني أن »حفر اآلبار يتم وفق خطط 
مدروسة، إال إن هناك أعداداً كبيرة 
من اآلبار املتجاوزة، والوزارة تعمل 
على احلــد من ظاهرة التجاوز في 
اآلبار بالتنسيق مع وزارة الزراعة«.
واكد، انه »بسبب شحِّ املياه كانت 
هنــاك حاجة كبيرة حلفــر اآلبار، 
من اجل ســد النقــص في مياه 
الشــرب ومياه ري البساتني، وان 
للموسم  الزراعية  الوزارة  خطط 
الصيفي كانت نحــو مليون دومن 
اعتماداً علــى املياه اجلوفية التي 
استنزفت بسبب التجاوز عليها«

الموارد المائية تحفر خمسمائة بئر في مناطق
يصعب وصول المياه السطحية اليها

اكدت عدم السماح بالتجاوز على الجوفية
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

محاوالت حثيثة للحفاظ على نخيل البالد 
6ومساع متواصلة لتكثيره ترحيب بالدور اإليجابي للعراق في المنطقة 

3ورفض كامل النتشار األسلحة النووية

بغداد - الصباح الجديد:
أفاد مصدر أمنــي في النجف 
امس االحد بإيقاف مســؤولني 
أمنيــني كبيرين علــى خلفية 

اخلروقات األمنية في احملافظة.
»قــوة  أن  املصــدر،  وقــال 
امنيــة كبيــرة بقيــادة مدير 
االســتخبارات العامــة اللواء 
حيدر غالــي وصلت محافظة 
النجف للتحقيق في اخلروقات 

االمنية األخيرة في احملافظة«.
وأضــاف أن »القــوة االمنيــة 
مدير  الفــور  علــى  حجــزت 
مكافحة  ومدير  اســتخبارات 

اجلرمية االقتصادية في احملافظة.
األمنيــة  »القــوة  أن  وتابــع 
التقت بقائد شــرطة احملافظة 
وتدارست معه اخلطط األمنية 
باحملافظــة والتوقعات تشــير 
الــى اعفاء عدد مــن الضباط 
من  النجــف  فــي  االمنيــني 
مناصبهم ال سميا الضابطني 

احملتجزين«.
شــرطة  مديرية  نفت  وكانت 
النجف، أمس االول السبت، ما 
التواصل  مواقع  بعض  تناقلته 
االجتماعــي عن حصول انهيار 

أمني في احملافظة.

بغداد - الصباح الجديد:
حسمت وزارة التربية أمس األحد، 
اجلدل بشأن تأجيل وتغيير جدول 
الســادس  لطلبة  االمتحانــات 

اإلعدادي.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر 
فــاروق، إن »امتحانات الســادس 
موعدها  في  ســتجري  االعدادي 
احملــدد من قبــل وزارة التربية وال 

توجد نية لتغييرها«.
الطلبة  إربــاك  ميكن  »ال  واضاف 
بتغييــر جــدول االمتحانــات«، 
تامة  »االســتعدادات  أن  مؤكداً، 
اجلدول  وفق  االمتحانــات  إلجراء 

املعد من قبل الوزارة«.

وأكدت جلنة التربية النيابية، في 
وقت ســابق، أن امتحانات طلبة 
في  قائمة  اإلعــدادي  الســادس 
موعدها، مشــيرة الى ان تأجيل 
االمتحانــات يتعارض مع انطالق 
التعليم  لوزارة  الدراســي  العام 
العالي، وضــرورة تهيئة القاعات 
االمتحانية، التي حتتاج تنســيقا 
تواريخ  وفق  الوزارة  مع  مســبقا 
امتحانات  عــن  محــددة، فضال 
التي ســتتأجل في  الثاني  الدور 
إلى شــهر تشــرين  احلالة  هذه 
الثاني، بينما يكون قبول الطالب 
وبدء العام الدراســي في تشرين 

األول.

قوة امنية كبيرة من بغداد توقف 
مديري االستخبارات ومكافحة 

الجريمة في النجف

التربية تحسم الجدل:
امتحانات السادس االعدادي 
ستجري في موعدها المحدد

السليمانية - عباس اركوازي: 
كشــف االحتاد الوطني الكردستاني 
ثانــي أكبر االحــزاب الكردية، عن ان 
قوى اإلطار التنسيقي سوف تصوت 
لصالح مرشحه برهم صالح لرئاسة 
اجلمهوريــة، فيما لو تكرر ســيناريو 
عام 2018 وذهب احلزبان مبرشحني الى 
املقرر عقدها  النواب  جلسة مجلس 

خالل االيام املقبلة.
الوطني  االحتــاد  كتلة  رئيــس  وقال 
النواب  مجلــس  في  الكردســتاني 
هرمي كمال اغــا، في تصريح للصباح 

اجلديد، ان االحتاد توصل الى اتفاق مع 
االطار التنســيقي فــي اخر اجتماع 
عقــده اجلانبان في بغداد االســبوع 

املنصرم.
واوضح، ان االطار وافق على التصويت 
لصالح مرشــح االحتاد في جلســة 
مجلس النواب، اذا ما استمر تنافس 
املنصــب، نظرا الدراكه  احلزبني على 
اهميــة ودور االحتاد الوطني ومواقفه 

السابقة الى جانب االطار.
ولفــت كمال اغا، الــى انه وفي حال 
عدم توصل االحتــاد والدميقراطي الى 

اتفاق حول الذهاب مبرشح واحد الى 
جلســة مجلس النــواب، فان االطار 
سيتوجه نحو الطرف املتحالف معه 
في الكــرد وهو االحتــاد الوطني، لذا 
االحتاد  التصويت لصالح مرشح  فان 
امــر مفــروغ منه بالنســبة لالطار 

التنسيقي.   
وبينمــا اخفق احلزبــان الكرديان حلد 
االن فــي التوصل الى اتفــاق او الية 
الختيار شخصية متثل الكرد لرئاسة 
الدميقراطي  احلــزب  اجلمهورية، نفى 
االطــار  يكــون  ان  الكردســتاني 

التنسيقي قد حسم امره بالتصويت 
لصالح برهم صالح، مشــيرا الى ان 
قوى االطار ما زالت غير مؤمنة باعادة 
ترشــيح صالح للمنصب، وان لديها 

مالحظات كثيرة على ادائه.
واوضــح مصــدر مقرب مــن احلزب 
الدميقراطي للصباح اجلديد، ان فرص 
حصول برهم صالح على والية ثانية 
بات امراً شــبه مســتحيل، في ظل 
حتفــظ احلــزب الدميقراطــي والتيار 
الصدري واغلب قوى اإلطار على اعادة 

ترشيحه.

بغداد - الصباح الجديد:
طالبت النائب سروة عبد الواحد 
القضاء  مجلــس  األحــد،  امس 
بجعل جلسات محاكمة  األعلى 
الهاشمي  هشــام  الفقيد  قاتل 
علنية، فيما دعــت محامية الى 
فتــح حتقيق بتســريبات صوتية 
نســبت الى رئيس ائتــالف دولة 

القانون نوري املالكي     .
وخاطبــت عبــد الواحد مجلس 
القضــاء األعلى بكتاب رســمي 
)املادة  إلــى  »اســتنادا  فيه:  جاء 

19/ ســابعا( من الدستور يرجى 
جلســات  بجعــل  تفضلكــم 
هشــام  الفقيد  قتلة  محاكمة 
الهاشــمي علنيــة، والســماح 
لوســائل اإلعالم بنقلها بشكل 
عام  رأي  لكونها قضية  مباشــر 
على  االطــالع  اجملتمــع  ويهــم 

مجرياتها«.
وفي ســياق ليس ببعيد، طالبت 
احملامية زينب جاسم باقر، املدعي 
بفتح  الكرخ،  في محكمة  العام 
حتقيق بشأن التسريبات الصوتية 

دولة  ائتالف  رئيس  إلى  املنســوة 
القانون نوري املالكي.

ووفق وثيقة نشــرتها السومرية 
املدعــي  باقــر،  نيــوز، طالبــت 
العــام فــي محكمة الكــرخ بـ 
حقيقة  ملعرفــة  اخبــار(  )طلب 
التســجيالت الصوتية املنسوبة 
إلــى رئيس ائتالف دولــة القانون 
نوي املالكي التي انتشــرت على 
التواصــل االجتماعي من  مواقع 

قبل الصحفي علي فاضل«.
وقالت احملامية، إن املقاطع املسربة 

»احتــوت جميعها على مضمون 
للبالد،  الوطني  األمن  خطير ميس 
ودعوة إلى إشــعال احلرب األهلية 
بني أبناء الشــعب، ولهذا نطالب 
ملعرفة  عاجــل  حتقيــق  بفتــح 

احلقيقة وبيانها للرأي العام«.
وكانت انتشــرت في وقت سابق، 
مقاطــع صوتيــة علــى مواقع 
قــال  االجتماعــي،  التواصــل 
إال  للمالكي،  تعود  إنها  ناشروها، 
أن األخيــر نفى صلتــه بها، وقال 

إنها »مفبركة«.

االتحاد الوطني: االطار التنسيقي سيصوت لتولي
برهم صالح رئاسة الجمهورية

نائب تطالب بجعل جلسات محاكمة
قاتل الهاشمي علنية 

فرص االتفاق بين الحزبين الكرديين باتت شبه معدومة فيما دعت محامية لفتح تحقيق بتسريبات صوتية منسوبة للمالكي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزير الكهرباء املهندس عادل 
كرمي أن أسعار الربط الكهربائي 
اخلليجي،  الربــط  مع شــبكة 
ســتكون تنافسية، مشيرا الى 
ان هذا الربط سيجعل البالد ممرا 

لنقل الطاقة بني آسيا وأوروبا.
مفاوضات  ان  كــرمي  قال  وفيما 
الربط الكهربائي مع السعودية 
اورد  عامني،  مدار  استمرت على 
في تصريح رسمي امس االحد، 
إن اســتمرار الدعــم احلكومي 
الذاتــي  االكتفــاء  ســيحقق 
خــالل ثالثــة أعــوام، موضحا 
أنــه مت توقيع اتفاقيــات الربط 

الكهربائي عبــر اربعة خطوط 
بأسعار تنافسية.

وأشار وزير الكهرباء الى ان البالد 
ســتكون محورا لنقل الطاقة 

بني آسيا وأوروبا.
الكهربائي  الربط  هيئة  وكانت 
لدول  التعــاون  لدول مجلــس 
العربية قــد وقعت مع  اخلليج 
الربط  عقــد  الكهربــاء،  وزارة 
اخلليجي  الربــط  شــبكة  بني 
وشــبكة كهرباء جنوب العراق 
لألمن  قمــة جدة  هامش  على 
التي اســتضافتها  والتنميــة 
العربية الســعودية  اململكــة 

امس األول السبت.

وزير الكهرباء:
 أسعار الربط الكهربائي مع 

الخليج تنافسية والبالد ستكون 
ممرا للطاقة بين اسيا وأوروبا 



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

أمس  الصحــة،  وزارة  أوضحــت 
األحــد، اجراءاتهــا جتــاه احلجاج 
وجهت  فيما  البالد،  إلى  العائدين 
رسالة الى املواطنني بعد االرتفاع 

احلاد بأعداد اصابات كورونا.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة، 
سيف البدر، في تصريح: إن “وزارة 
الصحة جزء اساســي من بعثة 
احلج، حيــث إن البعثــة الطبية 
رافقت احلجيــج منذ األيام األولى 

ملوسم احلج في كل املنافذ”.
وأشار إلى أن “هناك أكثر من مركز 
صحي مؤقت فــي مكة املكرمة 
واملدينة املنورة مت افتتاحها ملتابعة 
احلاالت الصحيــة وتقدمي الرعاية 
الطبية”، مؤكداً “اســتمرار عمل 
البعثة في املنافذ احلدودية لغاية 

اآلن”.
وأوضح، أن “مجموعة من االطباء 
واملالكات الصحية ترافق احلجيج 
وهــذا وفق خطة  العــودة،  إثناء 
من  ومبتابعــة  معــدة مســبقاً 
وزيــر الصحة من خــالل مديرية 
العمليــات واخلدمــات الطبيــة 

الطارئة”.
وعن زيــادة االصابات بكورونا، أكد 
البدر، أن “العراق يشــهد ارتفاعاً 
حاداً في إعداد االصابات بكورونا”، 
أنــه “ما يــزال االلتزام  إلى  الفتاً 
االجراءات  يخص  مبا  معدوم  شبه 
الوقائيــة، إضافــة إلــى ضعف 

اإلقبال على تلقي اللقاح”.
ودعــا املواطنــني، إلــى “االقبال 
لتلقي اللقاح وااللتزام باإلجراءات 
الكمامــات  وارتــداء  الوقائيــة 

والتباعد اجلسدي”.
مــن جانب اخر افاد مدير قســم 
الصحة العامة فــي دائرة صحة 
محافظــة االنبــار محمد صباح 

الدليمــي، ان لقاحــات كورونــا 
متوفرة في جميع منافذ التلقيح 

املنتشرة في عموم مدن االنبار.
وقــال الدليمي فــي تصريح ان” 

مــا اشــيع حــول وجــود نقص 
في لقاحــات كورونا فــي منافذ 
التطعيم املنتشرة في عموم مدن 
االنبار، عارية عن الصحة حيث لم 

تسجل منافذنا اي حالة شحة او 
نقص في توفير اللقاحات املضادة 
ومن  متوفرة  وجميعها  للفيروس 

مناشيء عاملية ورصينة “.

واضــاف ان” منافذ التطعيم ضد 
مــرض كورونا تعانــي من عزوف 
كبير في تلقي اللقاح ما دعا دائرة 
صحة االنبار الــى إطالق حتذيرات 
من قــرب دخول املوجــة اجلديدة 
للفيروس حيث سجلت مناطقنا 
ان” قلة  زيادة في االصابات، مبينا 
املواطنني  البعض من  الوعي لدى 
املشــمولني  عزوف  في  ســاهم 
بتلقي اللقاح، موضحا ان” جميع 
التلقيح متــارس عملها  منافــذ 
املتوفرة من  والكميــات  املعتــاد 
اللقــاح كافية ألجــراء عمليات 
التطعيم للمشمولني كال حسب 

الرقعة اجلغرافية “.
يشار الى ان مديرية صحة االنبار 
املشمولني  دعت كافة مواطنيها 
باخذ جرعة اللقــاح ضد فيروس 
كورونا التوجه الى منافذ التلقيح 
للحد من ازدياد االصابات بالتزامن 

مع قرب دخول املوجة اجلديدة “.
وعلــى صعيــد متصــل اعلنت 
52 إصابة جديدة  الوزارة تسجيل 
بالكوليرا ليرتفع العدد االجمالي 

إلى 309 حاالت.
وقال املتحدث باســم الوزارة، في 
تصريح أنه مت”تســجيل 52 حالة 
جديدة بالكوليــرا ليكون اجملموع 

309 حاالت اصابة بالكوليرا”.
وبــني انه “مت تســجيل حالة وفاة 
جديــدة فــي كركــوك ليصبح 
مجموع حاالت الوفيات بالكوليرا 
ثالث حــاالت، اثنان فــي كركوك 

وواحدة في بغداد”.
النزفية  باحلمــى  يتعلــق  وفيما 
اوضح البدر أن “عدد االصابات منذ 
بداية العام احلالي بلغ 246 بينها 
40 حالة وفاة حتى هذه اللحظة”.

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد وزير التخطيــط خالد بتال 
تســعى  احلكومــة  أن  النجــم، 
الــى تنويع مصــادر الدخل ودعم 

البرامج التنموية.
وقال النجم بحســب بيان عقب 
السياسي  املنتدى  في  مشاركته 
رفيع املستوى للتنمية املستدامة 
الــذي تنظمــه األمم املتحدة في 
نيويــورك إن “أولويــات العراق في 
هذه املرحلــة، تتمثل بالعودة الى 

لتحقيق  السليم  التنموي  املسار 
املســتدامة  التنميــة  اجنــدة 

وأهدافها للعام 2030”.
وأضــاف، “خرجنا مــن احلرب ضد 
وبدأنا  اإلرهابية  داعــش  عصابات 
مبعاجلــة التبعــات املالية للحرب 
وملــف النازحــني وإعــادة إعمار 
املناطق املتضررة وإعادة االستقرار 

إليها”.
وتابــع أن “العــراق شــهد حراكاً 
2019 أفضى  جماهيرياً في عــام 

السابقة،  احلكومة  استقالة  الى 
مبشاكل  كورونا  جائحة  وتسببت 
التحديات  فاقــم  مما  اقتصاديــة 
واثر ســلباً على السعي لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة”.
“العراق  أن  وأكد وزير التخطيــط 
االســتجابة وخطة  وثيقــة  أجنز 
التعافي من آثار اجلائحة بالتعاون 
واحملليني،  الدوليني  الشــركاء  مع 
وأُطلق العمل بها في عام 2021”.

وأشــار إلى أن “انخفاض أســعار 

باتفاق  العــراق  والتــزام  النفط، 
)OPEC+( عــام 2019 بتخفيــض 
حصة اإلنتاج والتصدير بنســبة 
٪23   فاقم التحديات وأثر ســلباً 
فــي الســعي لتحقيــق اهداف 

التنمية املستدامة”.
 ولفت إلى أنه “بعد جائحة كورونا 
شــهد العالم ارتفاعــاً حاداً في 
والطاقة،  الغذائية  املواد  أســعار 
الدول  على  الثقيلة  بظالله  القى 
ذات الظروف اخلاصة ومنها العراق، 

وعرقل جهودها في حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة”.

وقال النجم إن “العــراق يعُد من 
على  هشاشــة  األكثر  البلــدان 
مستوى العالم جتاه قضايا املناخ، 
فضــالً عن شــح املــوارد املائية 
املتعلقــة بتجهيز املــاء الصالح 

للشرب والزراعة وغمر األهوار”.
غير  املائية  “السياســات  أن  وبني 
املنصفة لدول اجلوار املتشــاطئة، 
اضّرت كثيرا بالعراق واثّرت ســلبا 

على العديد من أهداف التنمية”.
العراقية  احلكومة  “ســعي  وأكد 
الــى بناء خطــط وبرامــج دعم 
واالســتجابة  التحديات  ملواجهة 
أدوات  عبــر  املتغيــرات،  لهــذه 
مختلفــة، أهمهــا االصالحــات 
االقتصاديــة والهيكليــة التــي 
قدمتها احلكومة، كما في الورقة 
كذلك  تســعى  وهي  البيضــاء، 
الــى تنويع مصــادر الدخل ودعم 

البرامج التنموية”.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الداخلية أنها تعمل 
ضمــن خطــة مــع وزارة الصحة 
ونقابة األطبــاء، ملكافحة عمليات 
منتهية  وضبــط  األدوية  تهريــب 
الصالحيــة منهــا، فــي خطــوة 
للسيطرة على هذا امللف الذي يعد 

على متاس مباشر مع حياة الناس.

وشدد عضو النقابة أحمد الفالحي 
على أهمية أن تكــون هذه اخلطة 
“تكون صارمة وطويلة األمد”، وذلك 
ألن مالحقــة “مافيــات” املتاجــرة 
ألنه  “ملف خطير”،  األدوية  وتهريب 
فضالً عن تســبب )التهريب( برفع 
أســعار األدويــة فإنه يهــدد حياة 
الناس. وأكــد الفالحي أّن عمليات 

كبيرة  أدخلت كميــات  التهريــب 
أو  الصالحية  األدوية منتهيــة  من 
يحتم  “مــا  االنتهاء،  على وشــك 
املذاخر  الرقابي على  تكثيف اجلهد 
والصيدليــات للســيطرة عليها”، 
مشدداً على “ضرورة أن تكون هناك 
محاسبة قانونية شديدة لكل من 

يثبت تورطه في هذا امللف”.

وكان املتحدث باسم وزارة الداخلية، 
اللــواء خالد احملنا، قد كشــف أن 
مديرية مكافحــة اجلرمية املنظمة 
“متكنت أخيراً من ضبط 20 طناً من 
األدوية املهربة في محافظة ديالى، 

والقبض على املتورطني فيها”.
وأشــار إلى أّن “هناك تنســيقاً مع 
وزارة الصحــة ونقابتــي األطبــاء 

والصيادلــة فــي مراقبــة احلاالت 
املشــكوك فيها، وضبط اخملالفات، 
وال تضبط فقط مــواد مهربة، بل 
منتهية  أخــرى  ضبط  املمكن  من 
الصالحيــة وأيضاً هنــاك متابعة 

حلاالت الغش الصناعي”.
وتعد مشــكلة األدويــة وتهريبها 
وارتفاع أسعارها من املشاكل التي 

يعاني منها أغلب العراقيني، الذين 
ال تســعفهم إمكاناتهــم املادية 
بتوفير الدواء املضمون واملستلزمات 
الطبيــة األخرى، في وقــت تعاني 
املستشــفيات العراقية من نقص 
حــاد باألدوية، ويتحمــل املراجعون 
الصيدليات  مــن  شــرائها  كلفة 

اخلارجية، مببالغ باهظة.

النجف ـ الصباح الجديد:
محافظة  شــرطة  قيادة  كشفت 
النجف االشــرف، أمس األحد، عن 
تفاصيل خطتها األمنية مبناســبة 
عيــد الغديــر األغــر، مؤكــدة أن 
احملافظــة آمنة وال يوجــد فيها أي 

خرق.
وقال الناطق باســم قيادة شرطة 
احملافظــة املقدم احلقوقــي مقداد 

املوسوي، إنه “مت تقسيم املدينة الى 
اخلطة”،  أمنية مبوجب  عدة مناطق 
مؤكــداً “تأمــني كامــل الرقعــة 

اجلغرافية للمدينة”.
األمنية شملت  “اخلطة  أن  وأضاف، 
تأمــني مركز املدينة ثــم األقضية 
والقصبــات  والقــرى  والنواحــي 
الســياحية  األماكن  وكل  واألرياف 
واملتنزهات واالسواق الكبيرة املهمة 

واملوالت، كما مت تأمني املرقد العلوي 
املطهر”. وأكد أن “جميع القطعات 
االســتخباري  واجلهــد  االمنيــة 
ستشارك في تنفيذ اخلطة االمنية 
في احملافظة، إضافة إلى اشــتراك 
احلشــد الشــعبي”، الفتــا الى أن 
مرافقة  خدميــة  خطــة  “هنالك 
للخطة االمنية ستشترك بها دوائر 
املاء والكهربــاء والبلدية والصحة 

ودوائر أخرى، وبإشراف االدارة املدنية 
للمحافظة التي ستســخر جميع 
واخلدميــة  االمنيــة  االمكانيــات 
والصحيــة الســتقبال زائري عيد 
الغدير”. ونوه بأن “وجود تواصل عال 
مع وزارة الداخلية في مجال مفارز 
املرور وكشــف املتفجــرات، فضالً 
عن اجلهود االســتثنائية التي تقوم 
واالجهزة  النســوية  الشرطة  بها 

االســتخبارية من االمــن الوطني 
وجهــاز اخملابــرات واالســتخبارات 
االجهزة  وباقي  العســكري  واالمن 

االستخبارية االخرى”.
وتابــع أن “ هناك اســتنفاراً كامالً 
ملوارد شــرطة احملافظة، إضافة إلى 
وجود مسح ميداني وشامل حمليط 
املدينة القدميــة حيث مرقد االمام 
على )عليه الســالم( الــذي يكون 

هو احملطة الرئيســية بهذه الزيارة، 
فضال عن الغطاء اجلوي”.

وأكد املوسوي، أن “محافظ النجف 
االشــرف آمنة وال يوجــد اي انهيار 
أمنــي عدا بعض اجلرائــم اجلنائية 
االعتيادية ومت كشــفها”، موضحاً، 
ان “االجهــزة االمنية تنتشــر في 
عموم احملافظة وتؤدي واجباتها على 

أحسن وجه”.

بغداد ـ خاص:
إدارة  مجلــس  رئيــس  حصــل 
آسياسيل، فاروق مصطفى رسول، 
على تكرمي من مؤسســة غلوبال 
إيكونوميكــس في لندن عن الدور 
املميز الذي تبنته في تطوير قطاع 
االتصــاالت العراقــي، مــن خالل 
االستثمارات الكبيرة التي قام بها 
والشــراكات املهمة التي عقدها، 
والرؤيــة الرياديــة التــي وضعها 
لشــركة آسياســيل، ممــا جعله 
جديرًا بجائــزة “أفضل رائد اعمال 

في مجال االتصاالت”.
إيكونوميكــس  غلوبــال  وتعــد 
مرموقة  مالية  نشــر  مؤسســة 
باألعمال،  تعنــى  فصلية  ومجلة 
املتحــدة،  اململكــة  مقرهــا 
تستضيف برنامج جوائز االقتصاد 
تكّرم  حيــث  الســنوي  العاملــي 
مختلف  فــي  االســتثنائي  األداء 
القطاعات االقتصادية في العالم.

ســنويا، يبحــث الفريــق العاملي 
الذين  األعمال  رواد  املتخصص عن 

يُحدثــون فرًقا في حيــاة اآلخرين، 
متابعاتهم  امتدت  العام،  هذا  في 
العاملية إلى العراق، حيث خطفت 
الســيد  إجنــازات  اهتمامهــم 
فاروق واألعمال التــي قام بها في 
تأسيس وتطوير شركة آسياسيل 
لالتصــاالت، لتصبــح رائد قطاع 
االتصاالت التي هي عليه اليوم، مما 
جعل السيد فاروق يقف إلى جانب 
كبار رجال األعمال العامليني وبذلك 
كان مستحقا لهذه اجلائزة بجدارة. 
متكنت جوائز االقتصاد العاملي من 
قياس كيف أن جهود ورؤى السيد 
فاروق املتميزة لم تكن فقط قادرة 
على حتســني قطاع االتصاالت في 
العراق فحســب، بل امتدت أيًضا 
الى التأثير الكبير على اجملتمع من 
خــالل خدمات ومبــادرات ال حصر 
لها. وتخدم اســيا سيل أكثر من 
16 مليون مشترك في جميع انحاء 
احلكيمة  القيــادة  بفضل  العراق، 
بالســيد  اخلاصة  امللهمة  والرؤية 
فــاروق، التي جعلت تلــك الرحلة 

البالغة 21 عاًما زاخرة بالنجاحات 
فــي قطــاع االتصــاالت كأحــد 
املساهمني االقتصاديني الرئيسيني 
في العراق، فمع توظيف اآلالف من 
أذكى العقول، الــى جانب خطط 
حتوله  وقيادة  املســتمرة،  التوسع 
الرقمي، وتطويره على املســتويني 

االقتصادي واالجتماعي.
وقال رئيس مجلس إدارة آسياسيل 
“إنني  رســول:  مصطفى  فــاروق 
أكن  لم  بالتواضع حًقــا،  أشــعر 
أنني مرشح حتى للحصول  أعلم 
إنه لشــرف كبير  أية جائزة.  على 
أن أحصــل على هــذا التكرمي من 
جوائز غلوبــال إيكونوميكس. إني 
ال أعتبره مجداً شــخصًيا، لكني 
انظــر اليه على انــه اعتراًفا برواد 
عام.  بشــكل  العراق  في  األعمال 
أنا أعتبره بيانًا مفــاده أن التفاني 
ثمــار جناحه.  بالعمــل ســيؤتي 
أعمال،  رائــد  لذلك، أشــجع كل 
وخاصة الشــباب، على العمل من 
أجل حتقيــق أحالمهم. لم أحصل 

على هذه اإلجنــازات على طبق من 
ذهب، بل كان علــّي أن أعمل بجد 
مــن أجلها، بــدأت رحلتي كحلم 
فــي قطــاع االتصــاالت، واليوم، 
آسياســيل هي شــركة اتصاالت 
عديدة،  مرموقة  جوائز  على  حائزة 

وهي محط اهتمام عاملي”.
يذكــر ان هذه هي ليســت اجلائزة 
األولى التي يحصــل عليها رئيس 
السيد  آسياســيل،  إدارة  مجلس 
فــاروق مصطفــى رســول، فقد 
حظــي بالســابق علــى العديد 
من اجلوائــز لتفانيه في حتســني 
االقتصــاد العراقي بشــكل عام، 
من خــالل العديد من املشــاريع، 
االتصاالت.  مجــال  فــي  وخاصة 
رائد  )أفضــل  إلى جائــزة  يُنظــر 
أعمــال في االتصــاالت( على أنها 
يتم  آسياسيل.  لشــركة  انتصار 
االعتــراف عاملًيا بعملهم اجلاد في 
حتسني البنية التحتية في العراق، 
ليكونوا مثااًل يحتذى به في الريادة 

التكنولوجية.

الصحة: ارتفاع حاد بأعداد اصابات كورونا
حذرت من العزوف عن اخذ جرعة التلقيح

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الزراعة، أمس االحــد، عن اعادة 

العمل بالروزنامة الزراعية.
وذكر الناطق الرســمي للوزارة حميد النايف 
في بيان تلقته “الصباح اجلديد “ أنه “بناء على 
ما عرضه وزير الزراعــة محمد كرمي اخلفاجي 
الوزراء بجلســته اخلامســة  على مجلــس 
والعشرين واملنعقدة في 2 /7 /2022 ومن اجل 
حماية املنتج احمللي مت اعادة العمل بالروزنامة 
الزراعية من خــالل تخويل وزيــر الزراعة في 
عمليــة فتح ومنع االســتيراد اســتنادا الى 
وفرة وشــحة املنتج احمللي استثناء من قرارات 

مجلس الوزراء ذات العالقة”.
وأضــاف أن “هذا القرار هو الجل حماية املنتج 
النباتــي واحليواني”،  الزراعي احمللي بشــقيه 
مشــيرا الى ان “الوزارة هدفها حماية املنتج 
احمللي من جانب وحماية املستهلك من جانب 

أخر”.
وأوضــح أن “هذا القرار جــاء لدعم الفالحني 
واملزارعــني ومنتجــي الدواجــن بغية حماية 
املنتج احمللي وزيادة انتاجه فضال عن اســتقرار 

اسعاره”.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النقل، أمس االحد، وصول 28 الف 
طــن من مادة الزيت اخلام الــى ميناء ام قصر 

اجلنوبي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت “ الصباح اجلديد 
“ نســخة منه، أن “ الشــركة العامة ملوانئ 
 DANK ( العراق اســتقبلت اليوم الســفينة
SILVER ( بحمولــة )28,000 ( الــف طن من 
مادة زيت الطعــام اخلام في مينــاء ام قصر 

اجلنوبي”.
وقال مدير عــام املوانئ فرحان الفرطوســي 
حسب البيان إن “مراســينا معدة الستقبال 
جميــع الوحدات البحريــة وبأوقات مختلفة 
وبقدرات تشــغيلية عالية لتسهيل عمليات 
التفريغ والشــحن لتحقق معدالت مرتفعة 
في النمو االقتصادي كذلك تستقطب افضل 

شركات النقل البحرية”.
واضــاف أن “ارصفة ميناء ام قصــر اجلنوبي 
استقبلت ســفينة جتارية محملة مبادة زيت 
الطعام اخلام، وجرت عمليات االرساء والتفريغ 
إدارة امليناء  لها بالتعــاون والتنســيق بــني 

واملالحة البحرية وشعبة الشحن والتفريغ”.

بغداد - الصباح الجديد:
تشــير توقعات الطقس الى قرب دخول العراق 

في ذروة أيام احلر في موسم الصيف احلالي.
وقال املتنبئ اجلوي صادق عطية في منشــور 
على صفحته فــي الفيســبوك: “بداية ذروة 
ايام احلــر و }جمرة القيظ{ فــي العراق، حيث 
ســتجتاح موجة حارة اغلب مدن البالد خالل 
االيــام املقبلة وارتفاع متوقــع بدرجات احلرارة 

فوق املعدل”.
وبني “تتجــاوز درجات احلرارة حاجز اخلمســني 
مئويــة بقليل في مــدن جنوب البــالد يومي 
االثنني والثالثاء مع سكون بالرياح السطحية 
وأجواء  الرطوبــة  بارتفــاع معدالت  وتوقعات 
مرهقة في مدينتي البصرة وميســان اعتبارا 
من يــوم الثالثاء تتبعها ذي قــار ومدن الفرات 

االوسط الحقا، ومتوقع ان تستمر عدة أيام”.
وأوضــح عطيــة ان “جمرة القيــظ، هي فترة 
من فترات موســم الصيف الالهبة تبدأ بعد 
منتصف شهر متوز وتستمر لغاية نهاية الثلث 

االول من آب”.
وأضاف “متتــاز }جمرة القيــظ{ بارتفاع درجة 
احلرارة ودرجة حرارة اجلســم وســكون الرياح 
وارتفاع الرطوبة ليال وظهور الســحب وخروج 
احلشرات والزواحف بسبب ارتفاع حرارة االرض 

وإنضاج الثمار اخملتلفة”.

عودة العمل
 بالروزنامة الزراعية

28 ألف طن من زيت 
الطعام تصل ميناء ام 

قصر الجنوبي

تحذير من »جمرة القيظ«.. 
وزير التخطيط: الحكومة تسعى لتنويع مصادر الدخل ودعم البرامج التنمويةموعدها وتوقعات حرارتها

الداخلية ونقابة األطباء يعدان خطة للحد من األدوية المهربة

النجف األشرف: خطة من ثالثة محاور لتأمين زيارة عيد الغدير األغر

شخصية عراقية.. تحصد جائزة عالمية مرموقة في لندن
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دان كثير من دول مجموعة العشــرين الغزو 
الروســي ألوكرانيا، وذلك في ختام اجتماع 
عقد، اجلمعة والســبت، في بالي، وفق بيان 

أصدرته الرئاسة اإلندونيسية امس األحد. 
وانتهى اجتماع كبار مســؤولي قطاع املال 
في دول مجموعة العشــرين، من دون تبني 
بيان مشترك، بسبب خالفات بني الدول حيال 

الهجوم الروسي على أوكرانيا.
إندونيسيا  البيان اخلتامي، أصدرت  وبدال من 
التي حتــاول التوفيق بني حيادهــا في النزاع 
قمــة مجموعة  واســتضافتها  من جهة، 
العشــرين لهذا العام من جهة ثانية، بيانا 

باسمها، ذكرت فيه هذه التناقضات.
وجاء في هــذا البيان أن “الكثير من األعضاء 
اتفقوا على أن تعافــي االقتصاد العاملي قد 
تباطأ ويواجه انتكاسة كبيرة بسبب احلرب 
الروســية ضد أوكرانيا والتي متــت إدانتها 
بشدة”. وأضاف البيان أن هؤالء األعضاء “قد 
دعوا إلى إنهاء” هذه احلــرب. وذكر البيان أن 
“أحد األعضاء عبر عن رأي مفاده أن العقوبات 
تفاقم الصعوبات احلالية”، في إشارة على ما 
يبدو إلى روســيا. كما حتدث البيان عن عدم 
وجــود توافق في اآلراء بشــأن أزمــة الغذاء 
العاملية التي تفاقمت بســبب غزو أوكرانيا، 
مضيفــا “غالبية األعضاء اتفقــوا على أن 
هنــاك زيادة مقلقة في انعــدام أمن الغذاء 
والطاقــة. وأعلــن عدد كبير مــن األعضاء 

استعدادهم للتحرك سريعا”.
ومن املقــرر عقــد االجتماع املالــي املقبل 

جملموعة العشرين في أكتوبر في واشنطن.
وخــالل االجتمــاع الذي اســتمر يومني في 
جزيرة بالي، ســعى املشــاركون إلى إيجاد 
الدوليتني  والطاقــة  الغذاء  حلول ألزمتــي 

وتسارع التضخم.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
القبلية في والية  استمرت االشــتباكات 
النيل األزرق بجنوب شرقي السودان، التي 
أسفرت حتى اآلن عن 33 قتيالً على األقل، 
فيما يحاول الســكان الفــرار من القتال 

واللجوء إلى الشرطة حلمايتهم.
وجــرت اشــتباكات امس االول الســبت 
مبنطقة الرصيــرص الواقعة على الضفة 
الشــرقية للنيــل األزرق ويربطها جســر 

بالدمازين عاصمة الوالية.
وأصيــب أيضاً 108 أشــخاص على األقل، 

على وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.
وأضرمت النيران في 16 متجراً منذ اندالع 
أعمــال العنف االثنني بســبب نزاع على 

األرض بني قبيلتي البرتي والهوسا.
وقال مســؤول محلية الرصيــرص، عادل 
العقــار، لوكالة “فرانس بــرس”: “نحتاج 
لقــوات إضافية للســيطرة على الوضع، 
وعقالء وحكماء خملاطبــة الناس من أجل 
التهدئة”، مشــيراً إلى أن “املواطنني جلأوا 

إلى قسم الشرطة حلمايتهم”.
أن هناك اشتباكات وقعت  العقار  وأضاف 
صباح السبت أســفرت عن ضحايا، لكن 

“حتى اآلن لم يتم إحصاء القتلى”.
من جهته، حّذر مسؤول طبي مبستشفى 
الرصيــرص امس االول الســبت من “نفاد 
أدوات اإلسعافات األولية”، مؤكداً أن “أعداد 

املصابني في تزايد بينهم نساء وأطفال”.
وكانت جلنــة األمن بالوالية أكدت في بيان 
امس االول الســبت أن االشتباكات جرت 
بني قبيلتي البرتي والهوســا في مناطق 
درفا  وأم  وبكــوري  والرصيــرص  قيســان 

وقنيص بوالية النيل األزرق.

إدانة قوية لروسيا في 
اجتماع مجموعة العشرين

استمرار االشتباكات 
القبلية بجنوب شرقي 

السودان.. ومقتل 33 شخصا

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

في خطوة قد تقــود وفق مراقبني ملزيد 
فــي منطقة  واالضطراب  التــأزم  من 
احمليطني الهادئ والهندي بني واشنطن 
وبكني، قالــت البحريــة األميركية إن 
أبحرت قــرب جزر  إحــدى مدمراتهــا 
ســبراتلي املتنازع عليها، السبت، في 
ثاني إجراء مشــابه في غضون أسبوع 

ببحر الصني اجلنوبي.
وكان اجليــش الصيني قد أعلن األربعاء 
املاضي أنه “أبعد” السفينة ذاتها، وهي 
املدمرة “بينفولــد” عندما أبحرت قرب 

جزر باراسيل املتنازع عليها أيضا.
ويرى مراقبون أن إبحار املدمرة األميركية 
نفســها مجددا في املنطقة بعد أيام 
قليلــة من إعالن الصــني إبعادها لها، 
يعكس حتديا أميركيا لســعي الصني 
لفرض ســيطرتها على بحــر الصني 
اجلنوبي، وهــو ما قد يفضي لرفع وتيرة 
بــني اجلانبني في هذا  والتنافس  التوتر 
اجلزء مــن العالم، الذي لطاملا شــكل 
ميدانــا تقليديــا لتصــادم األجندات 

واملصالح بني القوى الدولية الكبرى.
وفي ظل اســتمرار احلــرب األوكرانية 
على مدى نحو 6 أشــهر، وتصاعد نذر 
املواجهة املباشرة في جنوب شرق آسيا 
بني التنني الصيني والنســر األميركي، 
ثارت التســاؤالت عــن إمكانية حتمل 

العالــم الــذي يئن حتت وطــأة األزمة 
األوكرانيــة، وقوع حربــني كبيرتني في 

وقت واحد.
يقول أستاذ العلوم السياسية إحسان 
الشمري إن “احلروب بطبيعة احلال نتاج 
تضــارب املصالح وتصارعهــا وبلوغه 
الذروة، مثلما هو احلال في أوكرانيا مثال، 
التي من املمكن جــدا أن تقود الندالع 
عنها  متفرعة  أخرى  ومواجهات  حروب 
حول العالم وال تقل حجما، ال سيما في 
مناطق التماس التقليدية املشــتعلة، 
وكمــا هي حال مناطق جنوب وشــرق 
آســيا، حيث تتعدد امللفــات اخلالفية 
اجلزيرة  املوقوتة، من شــبه  والقنابــل 

الكورية وتايوان إلى جزر الكوريل”.
وأضاف الشمري “نشوب نزاع عسكري 
صيني أميركي قد يتطور حلرب، هو أمر 
غير مســتبعد متاما ال سيما في ظل 
العسكرية  والتحركات  املناورات  توالي 
املتضادة بني الطرفني في مناطق بالغة 
احلساسية كبحر الصني اجلنوبي مثال، 
وتطورها الحتــكاكات كما حدث قبل 
أيام على وقع إعالن الصينيني إبعادهم 
ملدمرة أميركية من ذلــك البحر، وهي 
حــال وقوعها لن تكــون حربا محدودة 
وال أقــل وطأة وكارثية فــي تداعياتها 
على العالم اقتصاديا وأمنيا وفي شتى 
اجملاالت، من احلرب الروســية األوكرانية، 
التــي يعانــي العالم بأســره األمرين 

بسببها”.
االستراتيجي  اخلبير  يقول  املقابل،  وفي 

الزميل غير املقيم مبعهد ستيمســون 
الســبايلة:  األميركــي لألبحاث عامر 
“العالم بال شك ال يحتمل حربا جديدة 
كبرى، وإن كنا بالفعــل أمام صراعات 
دوليــة في عدة جبهــات لكنها تتخذ 
أشكال مواجهة جديدة وغير تقليدية، 
عبر محاولة بناء حتالفات جديدة وفرض 
عقوبات اقتصادية ودبلوماســية، لكن 
فكرة املواجهة العســكرية تبقى غير 

حاضرة متاما”.

ويضيــف الســبايلة “يبقــى كل هذا 
التصعيد جــزءا من ســياق محاوالت 
الشرعية  وإســباغ  قائما،  التوتر  إبقاء 
علــى محاوالت إضعــاف الطرف اآلخر 
وإشغاله واستنزافه وتشكيل حتالفات 
ضــده، وبالتالــي ففــي كل مرحلــة 
يحتد فيهــا التصعيد ويبلــغ مديات 
والكبح  التهدئة  خطرة، ســيبرز خيار 
الدبلوماســي عبر املفاوضــات، وعليه 
فهذا النمط من املواجهة بني الالعبني 

الدوليني الكبار ســيكون طويل األمد، 
ويأخذ عدة أشكال وتكتيكات”.

وفــي الســياق ذاتــه، يقــول اخلبيــر 
العسكري مدير مركز صقر للدراسات 
االســتراتيجية مهند العزاوي، إن اجلزر 
للتحكيم  خضعــت  عليها  املتنــازع 
الدولــي، ولــم حتصل الصــني مبوجبه 
إليها وملياهها  على موافقة بعائديتها 
اإلقليميــة، كــون العديد مــن الدول 
متشــاطئة معها في هــذه اجلزر مثل 

وهي  وبروناي،  وماليزيا  والفلبني  فيتنام 
دول في غالبها قريبة من واشــنطن أو 

حتى متحالفة معها.
والواليات املتحدة عبــر حتركاتها هذه، 
كما يوضح العزاوي ، حتاول أن تُشــعر 
الصني بأن “هذه املياه دولية وال تخضع 
ضمن  تاليا  وليســت  بكني،  لســيادة 
أن  ذلك  اإلقليميــة،  حــدود مياههــا 
بحــر الصني اجلنوبي وعمــوم منطقة 
اإلندوباســيفيك، أي ما بــني احمليطني 
الهادئ والهندي، ساحة تصارع وتنافس 
استراتيجي محموم بني القوى العاملية 

الكبرى، ال سيما بكني وواشنطن”.
ويسترســل اخلبير العسكري: “تسعى 
ونفوذها  ســيطرتها  لبســط  الصني 
كقوة أولــى فيها، فيما تــرى الواليات 
املتحــدة أن الســيطرة الصينية على 
هــذه املنطقــة احليوية، وهــي معبر 
أمر  الدولية،  التجارة  رئيســي خلطوط 
وبالتالي فواشــنطن عبر  غير مقبول، 
مناوراتهــا وحتركاتها العســكرية في 
هذه املناطق تهدف إلبالغ الصني بأنها 
لن تتخلى أبــدا عن هذه املناطق، وأنها 
حتظى بأهمية محورية في احلســابات 

االستراتيجية األميركية”.
ويضيف: “ما يزيــد بالطبع من أهمية 
أنظار  ويجعلها محــط  اجلــزر  هــذه 
مختلــف القوى الدوليــة واإلقليمية، 
عــالوة علــى موقعها اجليوسياســي 
احلســاس وكشــريان جتاري عاملي، هو 
أنهــا غنية بثــروات طبيعيــة ومائية 

هائلة، حيث تضــم احتياطيات مهمة 
من النفط والغــاز واملعادن عالوة على 
العوامل  الســمكية، ولهــذه  ثرواتها 
حتول  فــإن خطر  والعتبارات مجتمعة 
هذه املناطق لبؤرة صراع حاد ولشــرارة 
إشــعال حرب كبرى ثانيــة بعد احلرب 
األوكرانية جدي وحقيقي، رغم األهوال 
التــي ســتترتب على نشــوب حربني 
آن واحد، وما ســيلحقه  كبريني فــي 
ذلك من دمار بأمن العالم واســتقراره، 
خصوصا في مجاالت الغذاء والطاقة”.

وتنفذ الواليــات املتحــدة بانتظام ما 
تسميه عمليات “ضمان حرية املالحة” 
فــي بحر الصني اجلنوبــي، متحدية ما 
تقــول إنه قيــود على املــرور تفرضها 

الصني وآخرون.
“امس  إنه  األميركيــة  البحرية  وقالت 
االول  الســبت أكدت املدمرة بينفولد 
على احلقــوق واحلريات املالحية في بحر 
الصني اجلنوبي قرب جزر ســبراتلي مبا 

يتفق مع القانون الدولي”.
فيما تقول الصني مــن جانبها إنها ال 
تعرقل حرية املالحة أو الطيران، وتتهم 

الواليات املتحدة بتعمد إثارة التوتر.
وحلــت الذكــرى السادســة حلكــم 
محكمة دولية أبطل مطالبات الصني 
في بحر الصني اجلنوبي االثنني املاضي، 
الذي متر عبره جتارة تقدر قيمتها بنحو 3 
تريليونات دوالر سنويا، ولم تقبل الصني 
احلكم، بل تطالب بالســيادة على بحر 

الصني اجلنوبي بأكمله تقريبا.

احتكاكات صينية أميركية.. هل يتحمل العالم »حربين« في آن واحد؟

الصباح الجديد - متابعة:

جــدد قــادة دول مجلــس التعاون 
في  املشــاركة  والدول  اخلليجــي، 
قمة جــدة للتنميــة واألمن التي 
الســبت،  األول  امــس  انعقــدت 
دعمهــم ملعاهــدة عدم انتشــار 
األســلحة النووية، إلبقاء منطقة 
اخلليج العربي خالية من أســلحة 
الدمــار الشــامل، وللحفاظ على 
ودولياً،  إقليمياً  واالســتقرار  األمن 
وفيما جددوا أيضا دعمهم الكامل 
واستقراره،  وأمنه  العراق  لســيادة 
ومنائه ورفاهــه، وجلميع جهوده في 
مكافحــة اإلرهاب، ورحبــوا بالدور 
اإليجابــي الــذي يقوم بــه العراق 
الثقة  وبنــاء  التواصل  لتســهيل 
بــني دول املنطقة، اكــدوا ادانتهم 
املدنيني  ضد  اإلرهابيــة  للهجمات 
واألعيان املدنية ومنشــآت الطاقة 
فــي اململكة العربية الســعودية 
واإلمــارات العربيــة املتحدة، وضد 
ممرات  في  املبحرة  التجارية  السفن 
التجارة الدولية احليوية في مضيق 

هرمز وباب املندب.
وجــاء في البيــان البيــان اخلتامي 
التنمية جمللس  لألمــن  لقمة جدة 
التعاون لدول اخلليج العربية واالردن 

ومصر والعراق والواليات املتحدة.
خــادم  مــن  كرميــة  بدعــوة  ـ   1
احلرمني الشــريفني امللك ســلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة 
التعاون  مجلــس  دول  قــادة  عقد 
واململكة  العربيــة،  لدول اخلليــج 
الهاشــمية، وجمهورية  األردنيــة 
مصر العربيــة، وجمهورية العراق، 
األمريكيــة،  املتحــدة  والواليــات 
قمة مشــتركة فــي مدينة جدة 
الســعودية، في  العربية  باململكة 
16 يوليو 2022، وذلك بهدف تأكيد 
وتعميق  التاريخيــة،  شــراكتهم 
تعاونهــم املشــترك فــي جميع 

اجملاالت.
2ـ  رحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن 
الواليات  توليها  التي  األهمية  على 
االستراتيجية  لشراكاتها  املتحدة 
املمتدة لعقود في الشرق األوسط، 
والتزام الواليات املتحدة الدائم بأمن 
والدفاع  املتحدة  الواليات  شــركاء 
أراضيهــم، وإدراكهــا للدور  عــن 
املركزي للمنطقة في ربط احمليطني 
الهنــدي والهادئ بأوروبــا وأفريقيا 

واألمريكيتني.
3 ـ أكد القادة رؤيتهم املشــتركة 
واالزدهار،  السالم  يسودها  ملنطقة 
وما يتطلبــه ذلك من أهمية اتخاذ 
جميع التدابير الالزمة في ســبيل 
واســتقرارها،  املنطقة  أمن  حفظ 
وتطوير ســبل التعــاون والتكامل 
بــني دولهــا، والتصدي املشــترك 
وااللتزام  تواجهها،  التي  للتحديات 
واالحترام  اجلــوار  حســن  بقواعد 
املتبادل واحترام السيادة والسالمة 

اإلقليمية.
4 ـ جدد الرئيس بايدن التأكيد على 
بالعمل من  الواليات املتحدة  التزام 
أجل حتقيق السالم العادل والشامل 
والدائم في الشــرق األوسط. وأكد 
القــادة ضرورة التوصــل حلل عادل 

للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي 
على أساس حل الدولتني، مشددين 
على أهمية املبــادرة العربية. وأكد 
القادة ضرورة وقــف كل اإلجراءات 
الدولتني،  التي تقوض حل  األحادية 
القائم  التاريخي  الوضــع  واحترام 
في القــدس ومقدســاتها، وعلى 
الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية 
في هذا الســياق. كما أكد القادة 
أهمية دعم االقتصاد الفلسطيني 
إلغاثــة  املتحــدة  األمم  ووكالــة 
وتشــغيل الالجئني الفلسطينيني 
)األنروا(. وأشاد الرئيس بايدن باألدوار 
املهمة في عملية الســالم لألردن 
ومصــر، ودول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية، ودعمها للشــعب 

الفلسطيني ومؤسساته.
5 ـ جــدد القــادة عزمهــم على 
اإلقليمي  والتكامل  التعاون  تطوير 
واملشــاريع املشــتركة بني دولهم 
مبا يســهم فــي حتقيــق التنمية 
اجلماعي  والتصــدي  املســتدامة، 
تســريع  املناخ من خالل  لتحديات 
االبتكار  ودعم  البيئية،  الطموحات 
والشــراكات، مبا فيها باســتخدام 
نهــج االقتصاد الدائــري للكربون 
وتطوير مصادر متجــددة للطاقة. 
وأشــاد القــادة فــي هــذا اإلطار 
باتفاقيــات الربــط الكهربائي بني 
اململكة العربية السعودية والعراق، 
وبني مجلس التعــاون لدول اخلليج 
العربيــة والعــراق، وبــني اململكة 
العربية الســعودية وكل من األردن 
ومصر، والربط الكهربائي بني مصر 

واألردن والعراق.
6 ـ أشاد القادة مببادرتي “السعودية 
األوســط  “الشــرق  و  اخلضــراء” 
صاحب  أعلنهما  اللتــني  األخضر” 
الســمو امللكي ولي عهد اململكة 
وأعــرب  الســعودية.  العربيــة 
القادة عن تطلعهم للمســاهمة 
اإليجابية الفاعلــة من اجلميع في 

ســبيل جناح )مؤمتــر األمم املتحدة 
والعشرين(  السابع  املناخي  للتغير 
الذي تســتضيفه جمهورية مصر 
العربية، ومؤمتر )األمم املتحدة للتغير 
املناخــي الثامن والعشــرين( الذي 
تســتضيفه دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، و)املعرض الدولي للبستنة 
2023( الذي تستضيفه دولة قطر. 
بعنــوان “صحــراء خضــراء، بيئة 

أفضل 2023 - 2024”.
7 ـ أكد القــادة على أهمية حتقيق 
أمــن الطاقة، واســتقرار أســواق 
تعزيز  علــى  العمل  مــع  الطاقة، 
االســتثمار في التقنيات واملشاريع 
التي تهــدف إلى خفض االنبعاثات 
مع  يتوافق  مبــا  الكربــون  وإزالــة 
نوه  الوطنيــة. كمــا  االلتزامــات 
القادة بجهود )أوبك +( الهادفة إلى 
يخدم  مبا  النفط  أســواق  استقرار 
مصالــح املســتهلكني واملنتجني 
ويدعــم النمو االقتصــادي، وبقرار 
)أوبك +( زيادة اإلنتاج لشهري يوليو 
وأغسطس، وأشادوا بالدور القيادي 
للمملكة العربية الســعودية في 

حتقيق التوافق بني أعضاء )أوبك +(.
8 ـ جــدد القــادة دعمهم ملعاهدة 
النووية،  األســلحة  انتشــار  عدم 
ولهــدف منع انتشــار األســلحة 
النووية فــي املنطقــة. كما جدد 
اجلمهوريــة  دعوتهــم  القــادة 
اإلسالمية اإليرانية للتعاون الكامل 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ومع دول املنطقــة، إلبقاء منطقة 
اخلليج العربي خالية من أســلحة 
الدمــار الشــامل، وللحفاظ على 

األمن واالستقرار إقليمياً ودولياً.
9 ـ جــدد القادة إدانتهــم القوية 
ومظاهره،  أشكاله  بكافة  لإلرهاب 
وعزمهــم علــى تعزيــز اجلهــود 
الراميــة  والدوليــة  اإلقليميــة 
ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف، 
ومنع التمويل والتسليح والتجنيد 

للجماعــات اإلرهابيــة من جميع 
جلميع  والتصدي  والكيانات،  األفراد 
األنشــطة املهددة ألمــن املنطقة 
واســتقرارها. 10 ـ أكــد القــادة 
إدانتهم القوية للهجمات اإلرهابية 
املدنية  واألعيــان  املدنيــني  ضــد 
ومنشــآت الطاقــة فــي اململكة 
واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
الســفن  وضد  املتحدة،  العربيــة 
التجارة  ممرات  في  املبحرة  التجارية 
الدولية احليوية فــي مضيق هرمز 
وباب املندب، وشــددوا على ضرورة 
االلتزام بقــرارات مجلس األمن ذات 
الصلة، ومنها قــرار مجلس األمن 
2624. 11 ـ جــدد القــادة دعمهم 
الكامــل لســيادة العــراق وأمنه 
واســتقراره، ومنائه ورفاهه، وجلميع 
كما  اإلرهاب.  في مكافحة  جهوده 
رحب القادة بالــدور اإليجابي الذي 
التواصل  لتسهيل  العراق  به  يقوم 
وبنــاء الثقــة بــني دول املنطقة. 
12 ـ رحــب القــادة بالهدنــة في 
اليمن، وبتشــكيل مجلس القيادة 
الرئاســي، معبرين عن أملهم في 
التوصــل إلى حل سياســي وفقاً 
وآليتها  اخلليجية  املبادرة  ملرجعيات 
التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني 
الشــامل، وقــرارات مجلس األمن 
ومنهــا قرار مجلــس األمن 2216. 
ودعا القادة جميع األطراف اليمنية 
إلى اغتنــام الفرصة والبدء الفوري 
في املفاوضات املباشرة برعاية األمم 
املتحــدة. كما أكد القــادة أهمية 
اإلنسانية  احلاجات  دعم  اســتمرار 
االقتصــادي  والدعــم  واإلغاثيــة 
والتنموي للشعب اليمني، وضمان 

وصولها جلميع أنحاء اليمن.
13 ـ أكــد القادة ضــرورة تكثيف 
اجلهــود للتوصــل حلل سياســي 
لألزمة الســورية، مبا يحفظ وحدة 
سوريا وســيادتها، ويلبي تطلعات 
شــعبها، مبــا يتوافــق مــع قرار 

مجلس األمن 2254. وشــدد القادة 
على أهميــة توفير الدعــم الالزم 
لالجئني الســوريني، وللــدول التي 
تســتضيفهم، ووصول املساعدات 

اإلنسانية جلميع مناطق سوريا.
14ـ  عبر القادة عن دعمهم لسيادة 
لبنــان، وأمنه واســتقراره، وجميع 
اإلصالحات الالزمة لتحقيق تعافيه 
بانعقاد  القــادة  نــوه  االقتصادي. 
االنتخابــات البرملانيــة، بتمكــني 
من اجليــش اللبناني وقــوى األمن 
الداخلــي. وبالنســبة لالنتخابات 
الرئاســية القادمــة دعــوا جميع 
األطراف اللبنانية الحترام الدستور 
واملواعيد الدســتورية. أشاد القادة 
بجهود أصدقاء وشــركاء لبنان في 
اســتعادة وتعزيز الثقــة والتعاون 
بني لبنــان ودول مجلــس التعاون 
لدول اخلليج العربية، ودعمهم لدور 
اجليش اللبناني وقوى األمن الداخلي 
في حفــظ أمن لبنان. نــوه القادة 
بشكل خاص مببادرات دولة الكويت 
الرامية إلى بناء العمل املشترك بني 
لدول  التعاون  ودول مجلــس  لبنان 
اخلليج العربيــة، وبإعالن دولة قطر 
األخير عن دعمها املباشــر ملرتبات 
اجليــش اللبناني. أكــدت الواليات 
املتحدة عزمها على تطوير برنامج 
مماثل لدعم اجليــش اللبناني وقوى 
القادة  رحب  كمــا  الداخلي.  األمن 
الذي قدمتــه جمهورية  بالدعــم 
اللبناني واحلكومة  العراق للشعب 
اللبنانيــة فــي مجــاالت الطاقة 
واإلغاثــة اإلنســانية دعــا القادة 
جميــع أصدقاء لبنــان لالنضمام 
الرامية لضمان أمن لبنان  للجهود 
واستقراره، وأكد القادة على أهمية 
بسط ســيطرة احلكومة اللبنانية 
على جميع األراضي اللبنانية، مبا في 
ذلك تنفيذ أحــكام قرارات مجلس 
األمن ذات الصلــة واتفاق الطائف، 
من أجل أن متارس سيادتها الكاملة 

فال يكون هناك أسلحة إال مبوافقة 
تكون هناك  وال  اللبنانية،  احلكومة 

سلطة سوى سلطتها.
15 ـ جدد القــادة دعمهم للجهود 
الليبية  األزمــة  حلــل  الســاعية 
وفــق قــرارات مجلس األمــن ذات 
الصلــة، ومنهــا القراريــن 2570 
انتخابات  عقــد  وضــرورة  و2571، 
رئاســية وبرملانية جنبــاً إلى جنب 
في أقــرب وقــت، وخــروج جميع 
دون  واملرتزقة  األجانــب  املقاتلــني 
إبطاء. جدد القادة دعمهم لتوحيد 
املؤسسات العسكرية بإشراف األمم 
تقديرهم  عن  القادة  وعبر  املتحدة. 
الستضافة جمهورية مصر العربية 
يدعم  مبا  الليبي  الدستوري  للحوار 
من  املدعومة  السياسية  العملية 

األمم املتحدة.
16 ـ أكــد القــادة دعمهم جلهود 
الســودان،  في  االســتقرار  حتقيق 
املرحلــة  وإجنــاح  واســتكمال 
التوافــق  وتشــجيع  االنتقاليــة، 
واحلفاظ  الســودانية،  األطراف  بني 
على متاســك الدولة ومؤسساتها، 
ومســاندة الســودان في مواجهة 

التحديات االقتصادية.
17 ـ بالنســبة لســد النهضــة 
دعمهم  عن  القــادة  عبر  األثيوبي، 
لألمن املائي املصري، وحلل دبلوماسي 
األطراف  جميــع  مصالح  يحقــق 
ويسهم في سالم وازدهار املنطقة. 
التفاق  التوصل  القادة ضرورة  وأكد 
بشــأن ملء وتشــغيل السد في 
أجل زمنــي معقول كما نص عليه 
لرئيــس مجلس  الرئاســي  البيان 
األمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، 

ووفقاً للقانون الدولي.
18ـ  وفيما يخص احلرب في أوكرانيا، 
يجدد القادة التأكيــد على ضرورة 
مبا  الدولي،  القانــون  مبادئ  احترام 
فيها ميثاق األمم املتحدة، وســيادة 
وااللتزام  أراضيها،  الدول وســالمة 
بعدم اســتخدام القوة أو التهديد 
الدولي  القــادة اجملتمع  بها. ويحث 
وجميع الدول على مضاعفة اجلهود 
الرامية للتوصل إلى حل ســلمي، 
وإنهــاء املعاناة اإلنســانية، ودعم 
الالجئــني والنازحني واملتضررين من 
احلرب، وتســهيل تصديــر احلبوب 
واملــواد الغذائيــة، ودعــم األمــن 

الغذائي للدول املتضررة.
أكد  أفغانستان  ـ وفيما يخص   19
القادة على أهمية استمرار وتكثيف 
اجلهــود في ســبيل دعــم وصول 
ألفغانستان،  اإلنسانية  املساعدات 
وللتعامــل مــع خطــر اإلرهابيني 
أفغانســتان،  فــي  املتواجديــن 
والسعي حلصول الشعب األفغاني 
بجميــع أطيافه علــى حقوقهم 
وخاصة  األساســية،  وحرياتهــم 
الصحية  والرعايــة  التعليــم  في 
وفقاً ألعلــى املعايير املمكنة، وحق 
العمل خاصًة للنســاء. عبر القادة 
عن تقديرهم لــدور دولة قطر في 
مســاندة أمن الشــعب األفغاني 

واستقراره.
20ـ  رحب القادة باســتعدادات دول 
العالم  كأس  الســتضافة  قطــر 
2022م، وجددوا دعمهم لكل ما من 

شأنه جناحه.
21ـ  أكــد القادة التزامهم بانعقاد 

اجتماعهم مجدداً في املستقبل.

ترحيب بالدور اإليجابي للعراق في المنطقة
 ورفض كامل النتشار األسلحة النووية
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متابعة ـ الصباح الجديد:
 

على أطراف الصحراء وسط العراق، 
الصغيرة  النخــات  آالف  تصطف 
علــى مــّد النظر، لهــدف بات ذي 
أهمّيــة كبرى: احلفــاظ على هذه 
الشــجرة التــي تعّد رمــزاً وطنياً 
وتطوير زراعتها التي تعود إلى قرون 
مضت وكانت في وقت من األوقات، 

مهّددة.
شّكلت النزاعات التكررة التي أّلت 
بالباد، ومنها احلرب ضد ايران )1980 
- 1988( التهديــد األبــرز للنخيل، 
لكن التحديات البيئية واحلاجة إلى 
إحداث نقلة نوعية بالقطاع تفرض 

نفسها اليوم.
ميكن رؤية أشجار النخيل الصغيرة 
منتظمة  مســافات  على  مزروعة 
قرب بعضها البعــض عند أطراف 
كرباء، على قطــع أرض منفصلة 
ترويها برك مياه متأللئة حتت ضوء 
الشــمس. ورغم أنها ال تزال فتّية، 
تدّلت منها أغصان مليئة بثمار متٍر 

خضر.
أبو العالي مدير  يقول محمد عاء 
للنخيل  “فــدك”  مزرعة  تســويق 
إن “نخلــة التمر هي رمز وشــموخ 
العراق”، ولذلك جاء الشــروع الذي 
انطلق في العام 2016 والهادف إلى 
“إعادة زراعــة النخيل إلى ما كانت 

عليه في السابق”.
ويضيــف أن مزرعــة النخيل هذه 
التي يديرها “حتتــوي على أكثر من 
90 صنفاً من أجود أصناف النخيل 
من  والعربية”  العراقيــة  التمور  أو 
دول اخلليج والغرب العربي، مشيراً 
إلى أن “األصنــاف العراقية التي مت 
جمعها هي مــن األصناف النادرة و 

اجليدة”.
ويشــرح أنه من بني 30 ألف شجرة 
متت زراعتها، بــدأت بالفعل 6 آالف 
إعطاء ثمر، متوقعاً أن “يبلغ اإلنتاج 

هذا الوسم أكثر من 60 طّناً”.
يجري رّي هذه األشــجار بالتنقيط 
وتــزّود الياه مــن أحد فــروع نهر 

الفرات وعشرة آبار، خافاً للطريقة 
التقليديــة للرّي التي تقضي بغمر 
التربة بالياه، وذلك ألن العراق يواجه 

موجًة من التصحر واجلفاف.
التناقض صارخ مع البصرة احلدودية 
مع إيران والواقعة في أقصى جنوب 
عشــرات  على  متتّد  هناك،  العراق. 
الكيلومتــرات اجلذوع القطوعة لا 
كان فــي الاضي شــجرات نخيل، 
فيما سقطت الغصون اجلاّفة أرضا.

تكمن الفارقة في أن النطقة تقع 
العــرب حيث  على ضفاف شــّط 

يلتقي نهري دجلة والفرات.
خــال احلــرب العراقيــة اإليرانية، 
قطعت بغداد النخيل من مساحات 
شاسعة لنع تســلل العدو. وباتت 
قنوات الرّي بــدون فائدة، ولذا جرى 
بجذوع  أحيانــاً  تدفّقهــا،  وقــف 

األشجار القطوعة.
يصف الهندس الزراعي عاء البدران 
الشهد بأّنه “مقبرة” للنخيل التي 
كان عددها ستة مايني شجرة قبل 
النــزاع، وال تتجــاوز أعدادها اليوم 

ثاثة مايني شجرة.

يتحــّدث البدران عن حتــدٍّ آخر وهو 
“ارتفاع )مستوى( ملوحة مياه شّط 

العرب”.
ويرى أحمــد العــّواد أّن احلّل لهذه 
الشــكلة هو إنشــاء “منظومات 
“قد  لكنها  للــرّي،  وحتلية”  تقطير 
لعائلته  تكون مكلفة كثيراً”. كان 
في الاضي أرضــاً تضّم 200 نخلة، 
فيمــا ال يتجــاوز عددهــا اآلن 50 

شجرًة.
فــي األثناء، تــرى وزارة الزراعة أنها 
تفعل ما بوســعها لدعــم زراعة 

النخيل وتوسعة مساحاتها.
الزراعة  وزير  باسم  التحّدث  ويقول 
السنوات  “خال  إنه  الياسري  هادي 
العشر األخيرة، بدأنا من 11 مليون 
ووصلنــا إلــى 17 مليــون نخلة”، 
متحدثاً عن وضع الــوزارة لبرنامج 

هادف إلى تشجيع زراعة النخيل.
وبدأ هذا الشــروع في العام 2010، 
لكّنه توّقف في العام 2018 بسبب 
انقطــاع الدعم الالي، متعهداً بأن 
تضــّم الوازنة القبلــة تخصيصاً 

مالياً إلعادة العمل بالبادرة.

ويرى الياسري أن العقبة األساسية 
التي تؤثر على زراعــة النخيل هي 
“التجــاوز علــى بســاتني النخيل 
مناطق  إلــى  البســاتني  وحتويــل 
ســكنية”، خصوصــا فــي بغداد 
احلكومية  “اجلهات  داعيــاً  وكرباء، 
الســؤولة لعاجلــة الســكن من 
أجل أبعاد النــاس عن التجاوز على 

الساحات اخلضراء”.
“يضرب بها الثل”

أعلــن العراق فــي آذار عن تصديره 
نحــو 600 ألف طّن مــن التمر إلى 
اخلارج لســنة 2021. ويعــّد التمر 
ثاني أكبر منتج يصّدره العراق بعد 
النفط، يدّر ســنوياً على الباد 120 
مليون دوالراً بحسب البنك الدولي.

واعتبرت النظمة أنه “في حني يزداد 
الطلب العالي )على التمر(، ينبغي 
في  اجلارية  البــادرات  تتواصــل  أن 
العراق من أجل حتســني النوعية”، 
داعيًة بغداد إلى تنويع في األصناف 

النتجة.
وقالت فــي تقرير صــدر قبل نحو 
عامني إن “نحو نصــف متور العراق 
إلــى اإلمــارات... ليتّم بعد  تصّدر 
ذلك تغليفها وتصديرها من جديد، 

بسعر أعلى”.
في شــرق العراق قــرب احلدود مع 
إيران، تظهــر نتائج احلرب أيضاً في 
حيث  واســط،  محافظة  في  بدرة 
تبدو جذوع بعض أشــجار النخيل 

الشاهقة مقطوعة.
وينّدد الســؤولون احملليون بصعوبة 
التــزّود بالياه منذ أكثــر من عقد، 
مــع اتهام إيــران بتحويــل مجرى 
نهر “ميرزاباد” الســّمى محلياً نهر 
الكّال. وينتقد أركان الشمري مدير 
“سياسات  واسط  محافظة  زراعة 
الدول اجملاورة وقطع الياه عن البلد”.

يقول الزارع موســى محسن الذي 
ميلك نحو 800 نخلــة إن “مترة بدرة 
“أرض  ويضيف  الثــل”.  بها  يضرب 
بنهر  تتغذى ســابقاً  بدرة كانــت 
الكال الذي يأتي من إيران”، متابعاً 
أن “اليــاه كانت فائضة، بدرة كانت 
مثــل بحر”، لكن “اليوم لنســقي، 

نعتمد على اآلبار”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الائية مهدي  الــوارد  وزيــر  طالب 
بزيادة  تركيــا  احلمدانــي،  رشــيد 
اإلطاقــات الائيــة لنهــري دجلة 
والفرات، فيما يواجه البلدان اللذان 
يختلفان في إدارة ملف الياه، حتدي 

اجلفاف.
وتعد الباد من الدول اخلمس األكثر 
عرضة لتغير النــاخ والتصحر في 

العالم بسبب تزايد اجلفاف.
خال  احلمداني  مطالبــات  وجاءت 
افتراضي مع المثل اخلاص  اجتماع 
للرئيس التركي للشــؤون العراقية 
بيــان صادر  إيروغلو، وفق  فيصــل 
عــن وزارة الوارد الائيــة العراقية، 
الائية  الواردات  وضع  لـ”مناقشــة 
لنهــري دجلــة والفــرات الداخلة 
للعراق”. وبحســب البيــان “طلب 
الوزيــر احلمداني من اجلانب التركي 
إعــادة النظــر بخطــة اإلطاقات 
الائيــة ومبــا يؤمن حاجــة العراق 

لتجاوز ظروف الشح الائي احلالي”.

واتفق اجلانبان كذلك على “إرســال 
لاطــاع موقعياً  فني عراقي  وفد 
الائي في السدود  على واقع اخلزين 

التركية”، وفق البيان.
كما قرر الطرفان “مناقشة اخلطط 
التشــغيلية لتلك الســدود وفقاً 
للخزيــن التاح لتجاوز أزمة شــح 

الياه احلالية التي مير بها العراق”.
التركي،  من جهته، تعهد السؤول 
على وفق البيان، “اإليعاز لؤسســة 
اليــاه والســدود التركيــة لزيادة 
األيام  خــال  الائيــة  اإلطاقــات 
اخلزين  وحســب  القبلة  القليلــة 
التوفــر لديهــم”. وغالبــاً ما يثير 
ملف الياه توتــراً بني أنقرة وبغداد. 
وكان الســفير التركي لدى العراق 
علي رضا غونــاي أعلن في تغريدة، 
الثاثاء، أن “اجلفاف ليس مشــكلة 
العــراق فقط إمنا مشــكلة تركيا 
ومنطقتنا بأكملهــا”، مضيفاً أنه 
“نتيجة لاحتباس احلراري، سيكون 
هناك مزيد من حــاالت اجلفاف في 

“الياه  أن  واعتبر  القبلة”.  السنوات 
تهــدر بشــكل كبير فــي العراق، 
ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من 
هذا الهدر”، مشــيراً إلى أنه “يجب 
حتديــث أنظمة الــري”. وأثارت تلك 
التصريحات تنديد وزير الوارد الائية 
العراقــي، الذي طالب باســتدعاء 
الســفير التركي احتجاجــاً. وقال 
الوزير، في بيان الثاثــاء، إن “تركيا 
دائماً تتحجج مبوضوع هدر الياه في 
محاولة خللــط األوراق لكي تعطي 
لنفسها احلق بتقليل حصة العراق 

الائية وهذا ما يحصل حالياً”.
الباد موجة جفاف خال  وشهدت 
الواســم الثاثة الاضية بســبب 
وبحســب  األمطار.  قلة ســقوط 
الدير العــام للمركز الوطني إلدارة 
الوارد الائية حامت حميد حسني، فإن 
“اخلزين الائي أقل من العام الاضي 
مبقــدار 60 في الئــة”. وأضاف في 
تصريح قبل أيام نقلته وكالة األنباء 
العراقية أن إيرادات العراق من نهري 

35 في  دجلة والفرات تقدر بنسبة 
الئــة “مقارنة بالعدل العام للمئة 

سنة السابقة”.
وهناك مخــاوف من ان تؤدي قضية 
شــح الياه في العراق إلى نزاعات 
احلكومة  بــني  خطيــرة  داخليــة 
الركزيــة واحلكومــات احمللية التي 
حصص  علــى  االســتحواذ  حتاول 
بالظهور  األزمات  تلك  وبدأت  الياه. 
إلى العلن منذ بداية شــهر حزيران 
الاضي، من خال رفض احملافظني أو 
مســؤولي اإلدارات احمللية لألقضية 
والنواحــي، تنفيذ تعليمــات وزارة 
الائية في شــأن احلصص  الــوارد 
الائيــة، ورفــع التجــاوزات علــى 
األنهر وفروعهــا، التمثلة في وضع 
مضخات ســحب، وإنشاء بحيرات 
لألســماك تتطلــب توفيــر مياه 
كبيرة، من دون أخــذ موافقات من 

اجلهات احلكومية التخصصة.
أنهارها  الباد فــي تغذية  وتعتمد 
ســنوياً على الياه اآلتية من تركيا 

وإيران، خصوصاً فــي فصل الربيع، 
وشهد  والثلوج،  األمطار  عن  فضاً 
كبيراً  انخفاضــاً  احلالي  الوســم 
أعوام عدة، وهو  وغير مسبوق منذ 
ما بــدا واضحاً في انحســار مياه 
األراضي  داخل  ودجلة  الفرات  نهري 
العراقية وجفاف أنهر وبحيرات في 

محافظة ديالي.
وخــال األعــوام الاضيــة دعــت 
وتكراراً  مــراراً  العراقية  احلكومات 
كاً من إيــران وتركيا إلى التفاوض 
مــن أجل إيجــاد حلول لتقاســم 
الياه بني األطراف الثاثة، سواء في 
ما يتعلق بنهــري الفرات ودجلة أو 
إرجاع مسار نهر الكارون إلى وضعه 
العرب،  شــط  ليغذي  الطبيعــي 
لكنها لم تفلح فــي حتقيق نتائج 

إيجابية تذكر.
وتُعد بــاد الرافديــن األكثر تضرراً 
دول  مــن  الناخيــة  بالتغيــرات 
النطقة، إذ إنها أثرت بشكل كبير 
في األجواء العراقية فتعيش الباد 

أزمة تصحر أدت إلى اختفاء بعض 
األنهار بســبب قلة ميــاه األمطار 

وتقلص الساحات الزراعية.
وبدأ العراق خططاً عملية لتطبيق 
العمل الناخي، تشــمل مشــاريع 
خاصــة منهــا العــراق األخضــر 
بإنشــاء غابات وتشجير في جميع 
أنحاء الباد، واحلفــاظ على التنوع 
الطبيعية،  واحملميــات  اإلحيائــي 
ومعاجلة الشــحة الائية عن طريق 
وموضوع  البيئــي  احملــور  إدخــال 
جديدة  كمظلة  الناخية  التغيرات 

في التفاوض مع دول النبع.
وكانــت األمم التحــدة صنفت في 
وقت سابق العراق بني أكثر خمسة  
دول تضــرراً بالتغيــرات الناخيــة 
فــي العالم، في وقــت تواجه فيه 
واستمراراً  كبيرة  مائية  أزمة  الباد 
معدالت  وازدياد  الترابية  للعواصف 
للفي  حكومياً  وإهمــاالً  التصحر 
على  التجاوز  من  واحلد  التشــجير 

األراضي الزراعية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 أكــدت تقاريــر نفطيــة أن البيانات 
خصوصــا  العاليــة،  االقتصاديــة 
الصني  وقيــود  بالتضخم  التعلقــة 
وتزايــد قوة الدوالر أثــرت هبوطيا في 
األســعار خــال تعامات األســبوع 

الاضي.
وأوضــح تقريــر “ريــج زون” النفطي 
الدولي أن أســعار النفط اخلام أنهت 
األســبوع فــوق مســتوى 100 دوالر 
للبرميل بعد فتــرة متقلبة أخرى من 
التــداول اتســمت بتصاعــد اخملاوف 
بشأن التباطؤ االقتصادي، الفتا إلى أن 
التضخم فــي الواليات التحدة ارتفع 
أربعة عقود،  إلى أعلى مستوياته في 
بينما بدأت أســعار البنزين األمريكية 
الرتفعة في التأثير على االستهاك – 

بحسب بيانات دولية.
ونقل التقرير عن شركة “جلوبال إكس 
ماجنمنت” الدولية تأكيدها أن النفط 
ظــل متقلبا، وال ســيما فــي االجتاه 
الهبوطي في ختام األســبوع الاضي، 
وذلك بســبب اخملــاوف بشــأن حالة 
االقتصاد الصينــي وبيانات التضخم 

احلادة من الواليات التحدة.
أن األســعار قلصــت  إلــى  وأشــار 
بعض خسائرها األســبوعية لتراجع 
احتمــاالت قيام مجلــس االحتياطي 
بنقطة  الفائدة  برفع سعر  الفيدرالي 
مئوية كاملة، مؤكدا انخفاض أسعار 
النفط اخلام منــذ أوائل يونيو الاضي 

بسبب تصاعد اخملاوف من دفع الواليات 
التحدة إلى الركود مــع قيام البنوك 
الركزية برفع أسعار الفائدة لكافحة 
التضخم، وفي الوقت نفسه تستأنف 
ليبيــا صادراتها النفطيــة وإنتاجها 
من جميع حقولهــا بعد التوصل إلى 
اتفاق مع احملتجــني منهيا حصارا دام 
شــهورا، وأدى إلى خفض إنتاج ليبيا 

إلى النصف.
وعــد التقريــر أن مكاســب الدوالر، 
وتفشــي كوفيــد - 19 مجــددا في 
الصني تســببا فــي زيــادة الضغط 
الهبوطــي على أســعار النفط اخلام 
في األســبوع الاضي، حيث إن الوضع 
الوبائي في شنغهاي مستقر نسبيا، 
ولكن الســلطات ال تزال تغلق أجزاء 
من الدينة واجملمعات الســكنية، ومع 
ذلك أظهرت البيانات منو الصني بأبطأ 
وتيرة منذ تفشــي كوفيــد األول في 

الباد.
ونوه إلى أن خســائر كل من خام غرب 
تكســاس الوســيط وخام برنت في 
السوق  لم تشهدها  الاضي  األسبوع 
منــذ أبريــل الاضي بســبب اخملاوف 
التزايــدة باســتمرار بشــأن الركود 
احملتمــل والتضخم والواليات التحدة، 
الفيدرالي  االحتياطــي  التى يخطط 
لكبح جماحها بعدما وصل التضخم 
في الواليات التحدة إلى أعلى مستوى 

له في 40 عاما عند 9.1 في الائة.
وأشــار التقرير إلى اخملاوف التســعة 

النمــو  تباطــؤ  بشــأن  والتجــددة 
االقتصــادي مســتقبا، حيــث يتم 
األوكراني   - الروســي  الصراع  تقييم 
على أنه يضــر بالتوقعات االقتصادية 
ألوروبا أيضا، وفي الوقت نفســه أدى 
اســتمرار عمليات اإلغاق في الصني 
بســبب اجلائحة إلى تفاقــم اخملاوف 

بشأن الطلب على النفط اخلام.

وذكر أن الزيادات الشاملة في مخزونات 
النفط اخلــام والنتجات البترولية في 
األســبوع الاضي أدت إلى التحركات 
من  مدعومة  لألســعار  الهبوطيــة 
بيع احتياطي البترول االســتراتيجي، 
الفتا إلــى أن إنتاج يونيو بلغ إلى 24.8 
مليون برميل يوميا مقابل هدف 25.9 
مليــون برميل يوميــا، وتتوقع “أوبك” 

زيادة قدرها 710 آالف برميل يوميا في 
إنتاج النفط الصخري األمريكي العام 
هذا  عن مكاســب  بانخفاض  القبل 

العام البالغة 880 ألف برميل يوميا.
وأبرز التقرير توقــع النظمة أيضا أن 
الطلــب العالي ســيرتفع مبقدار 2.7 
مليــون برميل يوميا فــي 2023 وفي 
الوقــت نفســه ترى وكالــة الطاقة 

الدولية أن أزمة النفط العالية تتراجع 
ببطء، نظرا ألن الشكات االقتصادية 

تترجم إلى انخفاض الطلب.
وأوضح أن الطلب على البنزين يسجل 
الستوى األدنى منذ يونيو 2021 والذي 
يبدو أنه يرجع أساســا إلى زيادة عدد 
األشــخاص، الذين يعملون من النزل 
وليس ارتفاع األســعار، مشــيرا إلى 
األمريكية  الضخات  أسعار  انخفاض 
بشكل مطرد اآلن منذ منتصف يونيو 

الاضي.
وذكــر أن بنك االحتياطــي الفيدرالي 
يتجــه إلى اتخــاذ إجــراءات خلفض 
التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له 
في 40 عاما، لكنهم ما زالوا يخشون 
التزايدة  التضخــم  تؤدي معدالت  أن 
إلى خنق النمــو االقتصادي، الفتا إلى 
بقاء مؤشر الدوالر األمريكي متكافئا 
مع اليورو للمــرة األولى منذ 20 عاما، 
بينما ارتفــع إلى أعلى مســتوى له 
منذ أكتوبر 2002 ومع ذلك يعمل هذا 
لعملة  الشــرائية  القوة  تقليل  على 
االحتاد األوروبي، ما يؤثر في مشــتريات 
جميع الصادرات األمريكية مبا في ذلك 

النفط.
وأشــار التقرير إلى أن بيانات مخزون 
النفط األمريكية األسبوعية تضمنت 
أرقام مؤشر أسعار الستهلكني، التي 
تظهر ارتفاعا ســريعا آخر للتضخم 
وتراهــن حاليــا على زيادات أســعار 
الفائدة في يوليو اجلاري، التي قد تكون 

أعلى من يونيو الاضــي، حيث ال تزال 
البترولية  والنتجات  النفط  مخزونات 
عند مســتويات منخفضــة تاريخيا 

على الرغم من الكاسب األخيرة.
مــن جانبه، توقع تقريــر “وورلد أويل” 
الدولي أن يحافظ اجتماع وزراء الطاقة 
في حتالف “أوبك+” الشهر القبل على 
سياساته التعلقة باإلنتاج دون تغيير.

ونــوه إلى أنه مــن القــرر أن يجتمع 
مــن  الثالــث  فــي   ”+ “أوبــك  وزراء 
أغسطس لناقشــة سياسة اإلنتاج 
مسلطا  بعده،  وما  ســبتمبر  لشهر 
احلكومــة  توصــل  علــى  الضــوء 
الليبية والؤسســة الوطنية للنفط 
والتظاهريــن إلى اتفــاق إلعادة فتح 
حقــول النفط ومحطــات التصدير، 
حيث يأتــي االتفاق بعد تعهد الرئيس 
الوطنية  النفــط  لؤسســة  اجلديد 
الليبية بإنهاء احلصار ومضاعفة إنتاج 
اخلام إلــى 1.2 مليون برميل يوميا في 

غضون أسبوع.
وأكد انخفاض إنتــاج ليبيا بنحو 50 
في الائة في األشــهر األخيرة بسبب 
النزاع في حني أدى نقص االســتثمار 
الزمن في البنية التحتية إلى تقليص 
اإلنتــاج أيضا، كمــا أدى التراجع إلى 
أســواق  في  العروض  نقــص  تفاقم 
النفط، ما ترتــب عليه زيادة الضغط 
التضخم في  وزيــادة  على األســعار 

جميع أنحاء العالم.

محاوالت حثيثة للحفاظ على نخيل البالد ومساع متواصلة لتكثيره
على الرغم من الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقــي امــس االحد، في 
فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيســية  البورصة 

ارتفعت في اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية الركزيتني في بغداد، ســجلت امس 
االحــد148450 دينارا عراقيــا مقابل كل 100 
دوالر أمريكي. فيما ســجلت األســعار أمس 
االول السبت 148600 دينار عراقي مقابل كل 
100 دوالر أمريكي. وأشار الصدر إلى أن اسعار 
البيع والشراء اســتقرت في محال الصيرفة 
باألســواق احمللية في بغداد، حيث بلغ ســعر 
البيــع  149000 دينار عراقي لــكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أســعار الشراء 148000 

دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر ارتفاعا عن ما سجل 
قبــل عيد االضحــى، حيث بلغ ســعر البيع 
148600 دينــار لــكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 
ســعر الشــراء  148500 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال اخلبير االقتصادي غريغور سارييسكي، في 
مقابلــة تلفزيونية، إن انخفاض ســعر صرف 
اليورو ســيؤثر بشــكل كارثي على اقتصادات 
دول االحتاد األوروبي والواليات التحدة، وسيجلب 

الفائدة لروسيا.
“يعتبر ســعر الصرف  البلغاري:  وأضاف اخلبير 
النخفض هــذا، مبثابة كارثة لاقتصاد األوروبي 
واألمريكي. طبعا ســيتم بذل اجلهود النسقة 
لتحقيق التكافؤ. ما يقرب من نصف مستوردي 
االحتاد األوروبــي يحققون الربح. ولكن ســعر 
صــرف اليــورو حاليا ليس لصلحــة النتجني 
والتصدير  بالــدوالر،  يدفعون  ألنهم  األوروبيني، 
يجري باليورو”. وقال: “الوضع احلالي في ســوق 
الصــرف األجنبــي يلحــق الضــرر بالنتجني 
األوروبيني، ألنهم يشــترون بالــدوالر، ويبيعون 

منتجاتهم ويصدرونها باليورو”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحد، أن صادرات العراق النفطية الى الواليات 
التحدة خال االســبوع الاضي بلغت كمعدل 
أكثر مــن 300 ألف برميل يوميــا، ليكون رابع 

أكبر مصدر للنفط إليها.
وقالــت اإلدارة فــي جدول لها ، ان “متوســط 
االســتيرادات االمريكية من النفط اخلام خال 
االســبوع الاضي من ثماني دول بلغت 5.957 
مايــني برميل يوميا مرتفعــة مبقدار 55 الف 
برميل باليوم عن األســبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.902 مايني برميل يوميا”.
واضافت ان “الصادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت معدل 302 ألف برميل يوميا األســبوع 
الاضي، منخفضا عن األســبوع الذي سبقه 
الذي بلغت فيه الصــادرات النفطية ألمريكا 
معدل 362 الــف برميل يوميــا، اال انه ما زال 
رابع أكبر مصدر للنفط ألمريكا خال األسبوع 

الاضي”.

أسعار صرف الدوالر 
تنخفض ببغداد وترتفع 

في كردستان

خبير يحذر من كارثة 
على اقتصادات الدول 

األوربية وأمريكا

أكثر من 300 ألف برميل 
يوميا معدل صادرات العراق 
النفطية ألمريكا خالل أسبوع

قرر الطرفان مناقشة الخطط التشغيلية للسدود وفقًا للخزين المتاح 

العراق يطلب من تركيا زيادة اإلطالقات المائية لنهري دجلة والفرات

التضخم وقوة الدوالر

البيانات االقتصادية تزيد الضغوط على أسعار النفط 
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Public Tender Announcement for Tender No: 016-SC-22-EBS (2nd Round)
Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development 

Implementation Service (Social Contribution Project)
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service (Social 
Contribution Project)
Tender No.: 016-SC-22-EBS (2nd Round)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get 
the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Rain and Heavy Sewage 
Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service (Social Contribution Project). Contractors shall perform study 
and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.
com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 16:00 PM, 2nd August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 6000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the 
bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcement for Tender No: 014-SC-22-EBS (2nd Round)
300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project)

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: 300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project)
Tender No.: 014-SC-22-EBS (2nd Round)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide 300mm Water Pipeline 
Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project). Contractors shall perform study and design the implementation 
plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@
ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
NOTE: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- 
Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its 
affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 16:00 PM, 2nd August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 4000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة جنح الشطرة
العدد: 725
التاريخ: 2022/7/17

الى/ املدعى عليه/ املدانني
 1- حسني مطشر ضايف

2- محمد الباقر حسني مطشر
م/ تبليغ

القرار  بحقــك  احملكمة  هــذه  اصدرت 
الغيابــي املرقــم (694/ج/2021) فــي 
2021/10/7 الذي يقضي احلكم عليكما 
باحلبس ملدة ســنتني لكل واحد منكما 
وفق املادة 431 عقوبات وجملهولية محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
ومختار محلة في الشــطرة/ ســليم 
وعليه تقرر تبلغــك اعالنا بصحيفتني 
ولــك حق الطعــن بالقرار خــالل املدة 
القانونيــة وبخالفه يكتســب الدرجة 

القطعية.
القاضي
غسان خضير محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/
الهيئة االولى

العدد/ 504/ج2021/1
التاريخ/ 2022/6/29

الى/ رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين االحتادية

م/ نشر قرار حكم
نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من 
قــرار احلكم املرقــم 504/ج2021/1 
اخلــاص باحملكــوم (كمــال ابراهيم 
علــي جديع اجلواري) لغرض نشــره 
بصحيفتــني محليتــني وتزيد هيأة 

هذه احملكمة بنسخ منها.
للتفضل باالستالم مع التقدير...

القاضي
وليد احمد كردي

رئيس محكمة جنايات صالح 
الدين/ الهياة االولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 466/ج 2020/1
التاريخ/ 2022/6/29

إعالن
الى املتهم الهارب/ سعد خزعل علي 

ابراهيم السعدي
أحالك الســيد قاضــي محكمة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالة املرقم 
2020/9/6 إلجراء  فــي  إحالة/2020   /141
محاكمتــك بدعــوى غير موجــزة وفق 
أحكام املادة 281 عقوبات وجملهولية محل 
إقامتــك تقرر تبليغــك إعالنا بالصحف 
احمللية للحضور أمــام هيأة هذه احملكمة 
او تسليم نفسك  صباح يوم 2022/8/18 
الى أقرب مركز شــرطة وفــي حال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك غيابا 

وفق االصول.
القاضي
وليد احمد كردي
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 351/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/6/29

إعالن
الى املتهم الهارب/ محمد مساهر 

محمود خضر عامري
أحالك السيد قاضي محكمة حتقيق يثرب 
إحالة/2022  املرقم 31/  اإلحالة  قرار  مبوجب 
في 2022/5/19 إلجــراء محاكمتك بدعوى 
غيــر موجزة وفــق أحكام املــادة الرابعة/1 
من قانون مكافحة االرهاب رقم 13 لســنة 
2005، وجملهولية محل إقامتك تقرر تبليغك 
إعالنا بالصحف احمللية للحضور أمام هيأة 
هــذه احملكمة صبــاح يــوم 2022/8/18 او 
تسليم نفسك الى أقرب مركز شرطة وفي 
حال عدم حضورك ستجرى احملاكمة بحقك 

غيابا وفق االصول.
القاضي
وليد احمد كردي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

فقدان هوية
الهويــة  فقــدت 
الصادرة من الشركة 
املواد  لتجارة  العامة 
الغذائية/ فرع واسط، 
باسم ساهرة مهدي 
يعثر  من  فعلى  عبد، 
تســليمها  عليهــا 

ملصدرها.

فقدان هوية
الهويــة  فقــدت 
الصادرة من الشركة 
لتجــارة  العامــة 
فرع  الغذائية/  املواد 
زينب  باسم  واسط، 
فعلى  فرحان،  جواد 
عليها  يعثــر  مــن 

تسليمها ملصدرها.

فقدان هوية
الهويــة  فقــدت 
الصادرة من الشركة 
لتجــارة  العامــة 
املــواد الغذائية/ فرع 
واســط، باســم نور 
عبد الكاظم محمد، 
فعلى من يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها.
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Item Qty Unit Description

 1  1 LOT
 Implementation of Sewage Networks (Heavy Rain) in Separate Streets in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation
list, please refer to ITB)

2 1 LOT Schools Street Development in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 3  1 LOT
 Communications Work to Develop Almadars Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to
ITB)

 4  1 LOT Implementation of Rain and Heavy Sewage Line in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 5  1 LOT Extending Water Line to Al-madras Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area(for detailed quotation list, please refer to ITB)

6 1 LOT Development and De-suffocation of Transforms in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

SN Description Scope of Work

1    300 mm Water Pipeline Project  from Al
Zafaraniya to Jasir Diyala 300 mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala
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قراءة

ومشــاهد درامية وكالســيكية تكون 
هي مبثابة اآللية املعتمدة لبناء الفكرة 
وتنوع احداثها في رواية) نســاء يوسف 
احللــو ( حســن العاني والتــي يهديها 
الشــاعر  الروح...صديقي  صفــي  إلى) 
العــذب صباح اسماعيل..شــكرا على 

املســاعدة لتصويــب ذاكــرة احللو مع 
انني ال أثق بذاكرة الشعراء!!!( ..ويصف 
فيهــا حال البطــل الرئيســي املعلم 
يوســف..بالقول) مثــل أي صباح أخر، 
يغادر  والنصف  السابعة  الساعة  وعند 
املعلم يوســف منزله قبــل بدء الدوام 
سيرا  الطريق  وتستغرق  دقيقة،  بثالثني 
على االقدام عشر دقائق، ولم يشأ أخبار 
املدير) أبو أحمد ( الذي اصبح الحقا من 
اقرب أصدقائــه، بأن حضوره املبكر قبل 
بدء الدوام الرســمي بعشرين دقيقة ال 
عالقة له بكونــه معلما حديث العهد 
باخلدمة ويود أن يشــيع انطباعا إيجابيا 
حــول نفســه..هذا ما ردده مــع حواره 
الداخلــي يومها ،فهذا النوع من النفاق 
بأختصار طبيعة  ...املســألة  الوظيفي 
شــخصيتي...هي على هــذا النحو أنه 
ال يعرف الســبب...هل تربيته األخالقية 
املتزمته أم هناك عوامل أخرى، يوســف 
لم يرغب في إجهاد فكــره في البحث 
عن قضيــة ال تســتحق البحث، وعند 
منتصــف الطريق ال حظ إمرأة تســير 
أمامه علــى بعد خطــوات قليلة وقد 
ســقط منديل نسائي شــفاف صغير 
احلجم أبيــض اللون بحواش مطرزة من 
يدها وهــي تفتح حقيبتها، انحنى فوق 
ارضية الطريق الترابية ورفع املنديل بني 
أصابعه ثم أسرع اخلطى نحوها ) صباح 
اخلير آنســة...اعتذر هذا املنديل سقط 
من يدك ( ..اعربت عن شكرها بأكثر من 
عبارة فيما واصل طريقه بخطى أسرع 
مكتفيا بهز رأســه تعبيرا عن تناغمه 
مع ثنائها وقد اخذه شــيء من االرتباك 
وشيء أكبر من احلياء، اذهله االنبهار، أي 
كائن نسوي موشــوم بالفتنة واألناقة 
هذا الذي اســعده التعرف على منديله 
ولعله ســمع صوته يعرب عن أسفه...

من احملزن أن ال تتكرر مثل هذه املصادفة 
إال في األمنيات ولكنها في صباح اليوم 
الثاني، وفي املكان والوقت نفســيهما 
تكــررت مبنديل نســوي أبيــض كذلك 
مطرز بخيط ذهبي و تتوسطه شفتان 
رسمهما قلم احلمرة.. املصادفة التي ال 
تتحقق مرتني إال في احللم، جعلته يسرع 
اخلطى ويتعذر ولم يتلق كما كان يتوقع 
مزيدا من كلمات الشــكر واالمتنان، بل 
وجها يكسوه اخلجل وتتصدره ابتسامة 

رقيقة (. .
هكذا اذن يســرد الكاتب حسن العاني 
كل ما ميتلك من حــوارات ذاتية لبطل 
روايته يوســف احللو، وعالقاته املتعددة 
مع من حوله من النســاء..اندلس وفاتن 
ومنيرة...اضافة شــروعه برسم معالم 
جديــدة ملســيرته في احليــاة وكيفية 
التعامل مع املســتجدات من املفاجآت 
اليوميــة وعالقتهــا مع االقــدار التي 
قد حتدد ما تــؤول اليه مصائــر الناس 
وعالقاتهــم العاطفيــة التي متنحهم 
نشــوة التمتــع بأجســاد متنوعة من 

النساء.. 
إن رواية) نساء يوســف احللو ( للكاتب 
حســن العاني تعد واحدة من سرديات 
الــذات اآلدميــة وقدرتها علــى التنوع 
التي  التداعيات  واملناورة وخلق  والتحاور 
متتــزج معها موضوعيــة الكتابة وهي 
الهائمة في تسلســل  تتمخض عــن 
احلــدث واالزمنة ونوعيتــه وتأثيره على 
القــارىء أو الباحث فــي علم اإلجتماع 
الذي تتجسد فيه صراعات اإلنسان مع 
وايدلوجية  الى خرافة  التي تتحول  ذاته 
للبناء الروائي الفني والسردي وتشعباته 

املتنوعة.

محمود خيون 

اكدت البحوث النقدية أن الرواية العربية 
جنــس أدبي ينمو ويتداخــل عبر مراحل 
متواصلــة ، وكل حديــث عنها، يضعنا 
في مفترق طــرق، أمام رأيــني متباينني، 
أحدهما يرجــى اجلنــس الروائي، حاضر 
في التــراث العربي ،بينمــا ينفي الثاني 
أن تكــون هناك صلة بــني الرواية وهذه 
األشــكال القصصيــة القدميــة ولعل 
البدايــات األولى لقيــام الرواية العربية 
هي التي ســتوضح ذلك، على الرغم من 
أن غالبيــة الباحثني قد انكــروا الصلة 
بني نشــأة الرواية العربيــة وبني التراث 
الروائــي والقصصي عند العــرب، إال أن 
هذا االرتباط حاضر آخذ بعني االعتبار أن 
الرواية العربية فــي هذه املرحلة مازالت 
غامضــة املالمح، عرفت هــذه البدايات 
رجوعا إلى التراث العربي، أما عبر صياغة 
مادته وهو الذي ظهر بشــكل جلي في 
الرواية التأريخية حيــث مت إحياء جوانب 
مــن التاريــخ واالهتمام بأحــداث بارزة، 
وفي هذا اإلطار يدخــل وبأمتياز صاحب 
األعمــال الروائية التاريخية جرجي زيدان 
وامــا اإلنتاج علــى منوال ذلــك القدمي، 
وعلى هذا االساس ظهرت نتاجات يغلب 
أن اإلختالف  ،إال  املقامــة  عليها طابــع 
واملقالة،  املقامة  االســلوبي جعلها بني 
فيما يــرى الناقد محمد برادة ال متثل في 
إبتكار شــكل خاص وإمنا تكمن أساسا 
في الوعي النظــري المكاناتها وقدرتها 
التعبيرية الال محدودة وبحســب وصف 

الباحث )سعيد بوعطه ( ...
من هذا االنطباع يتضح جليا أن اإلبتكار 
اجلديد فــي كتابة الرواية متعددة األوجه 
والتــي يتمخــض عنهــا صــور كثيرة 

خرافة النّص وانشقاقاته في )نساء يوسف الحلو( لحسن العاني

هكذا اذن يسرد الكاتب حسن 
العاني كل ما يمتلك من 

حوارات ذاتية لبطل روايته 
يوسف الحلو، وعالقاته 

المتعددة مع من حوله 
من النساء..اندلس وفاتن 

ومنيرة...اضافة شروعه برسم 
معالم جديدة لمسيرته في 
الحياة وكيفية التعامل مع 
المستجدات من المفاجآت 

اليومية وعالقتها مع االقدار 
التي قد تحدد ما تؤول اليه 

مصائر الناس وعالقاتهم 
العاطفية التي تمنحهم 

نشوة التمتع بأجساد متنوعة 
من النساء.. 

غالف الكتاب

متابعات

سينماشعر

قصيدة

الصباح الجديد ـ متابعة:

املعرض  املركزية  أمستردام  أقامت مكتبة 
العراقي  والكاتب  للشــاعر  الرابع  الفردي 
والذي  »األجانــب«  بعنــوان  البــّزاز،  علي 

سيستمر حتى الثالثني من أيلول القادم.
ويُنظر إلى األجنبي راهناً كاســتثمار في 
احلمالت االنتخابية فحسب لتحقيق مآرب 
شوفينية وميينية، بينما يتّم جتاهل وجوده 
اجتماعياً وإبداعيــاً، أو يُنظر إليه كصادم 
سلبّي للمجتمعات في إطار نظرة سلفّية 

عدائية جتاهه.
الغربي  الفكــر  الرغم مــن تنظير  وعلى 
للغريب، بقي موضوعــه مبنأى عن القبول 
كمشارك فاعل في املســتقبل، واألنكى، 
يُشــار إلى الغريب كتهديــد، إن هو حضر 
على شــكل جماعات إثنية أو دينية، فهنا 

بالضرورة، وال يُسّمى حينذاك  يُعّد خطراً 
»الغريب والغرباء« بل »األجنبي واألجانب«، 
كما  تَنظر الّلغة إليه أيضاً ليس بوصفه 

غريبــاً، بل األجنبــي، في اســتفادة من 
موضوع التهديد.

فالغريب في نظــر الّلغة كما اجملتمعات، 

ما، بخالف األجنبي )كتوليد  مقبول نوعاً 
للتهديــد(. إّن الغريــب هو فكــرة أعّم 
والدخيل  األجنبي  من  فلســفياً  وأشمل 
والعازب على الرغم من االرتباط الظاهري 
في ما بني الغريــب واألجنبي. تقول جول 
كريستيفا )هي بلغاريا عاشت في فرنسا، 

أسوة بدريدا، مولود في اجلزائر(:
»الغريب، هــو الذي يســكننا على نحو 
غريب«. هذا مــا يقوله البــزاز، مضيفاً: 
أن  »األجانــب«  معرضــي  فــي  »أردت 
واملهمل  والدخيــل  األجنبــي  يســتعير 
وجمالياً  الغريــب صفاته فلســفياً  من 
وإبداعياً، من أجل تقــدمي األجنبي بصورة 
واقتران  تعاضــد  في  وجمالّية  إبداعّيــة 
مع املســتقبل، ودوره التداولي مع احمليط 
الذي يعيش فيه، وهكذا، العناية بوجوده 
به  استخفت  الذي  واإلبداعي  اإلنســاني 

السياسة واألحزاب.

بو شعيب كادر*
املعركُة في الداخل

ترحُل الطيور مع تغيُّر الفصوِل
دون أن تأخَذ اإلذن من أحد.

***

اشتريُت شتلًة 
وحني جئُت بها إلى بيتي

رفعُتها من جذعها  
كُت جذورَها برفق فكَّ

حفرُت تربتها بيدّي، وغرسُتها
ثم رََششتها برفٍق كما يرّش اهلُل اجلّنة

وقلُت لها أزِهري في قلبي الظليل.
***

مَنَِت الشجرة  
أسميُتها مرميَ

ذاَت صباح فتحُت باب بيتي
وقلت لها أُحّبِك

أَأَجيُء إليِك
؟ أم تأتنَي إليَّ

قالت: لم أعتقد مّرًة أننا كّنا أَِحبَّة
حتى نََتعانق

قلُت النجوم التي أسامرها كلَّ ليلة
ال تعرفني أيضاً

لكّني أَُكلِّمها
وحني تهوي

 أندهُش  
فأجري وراء شظاياها الساقطة. 

***

قلُت يا مرمي  
أراِك صباحاً فأفرح

كما يفرح ســجنٌي يُطلُّ مــن فتحِة جدارٍ على 

متابعة ـ الصباح الجديد:

تصّدر فيلم املغامرة واحلركة اجلديد )ثور: الف 
آند ثاندر( »ثور:  احلب والرعد« إيرادات السينما 
فــي أميركا الشــمالية في عطلــة نهاية 

 األسبوع مسّجالً 143 مليون دوالر. 
وناتالي  الفيلم بطولة كريس هيمســورث 
بورمتان وكريســتيان بيل ومــن  إخراج تايكا 

وايتيتي. 
وتراجع فيلم الرســوم املتحركــة )مينيونز: 
ذا رايز أوف جــرو(   «مينيونز: صعود جرو« إلى 
املركز الثانــي من املركــز األول الذي  احتله 
األســبوع املاضي مســجال 45 مليوناً و550 

ألف دوالر. 
وحّل فيلم اإلثارة والدراما )توب جان: مافريك( 
وهو من بطولة توم  كــروز وجينيفر كونلي 
ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينســكي 
 في املركز الثالــث متراجعا من املركز الثاني 
الذي احتله األســبوع  املاضي مســّجال 15 

مليوناً و500 ألف دوالر. 

وتراجع فيلــم )إلفيس( من املركــز الثالث 
الذي احتله األسبوع املاضي  إلى املركز الرابع 

مسجال إيرادات قيمتها 11 مليون دوالر. 
والفيلم الــذي يدور حول ملك موســيقى 
الروك أند رول من بطولة  أوســن بتلر وتوم 
هانكس وأوليفيا ديغونغ وإخراج باز لوهرمان. 

كما تراجع فيلم اإلثارة )جوراســيك وورلد: 
دومينيون( »عالــم  الديناصورات: الهيمنة« 

من املركز الرابع إلى املركز
اخلامس بإيــرادات بلغت ثمانية ماليني و400 
ألــف دوالر. والفيلم  بطولة ســام نيل ولورا 

ديرن وإخراج كولني تريفورو. 

محمود شريح

ذَبُلت الوردة على شرفتي
كانت سلوتي مع قهوة الصباح

ق في األزرْق في ُعزلتي وأنا أحدِّ

على مطلٍّ من بيروت حيث يبحُر املطلْق
ذَبُلت الوردة على شرفتي فيما شذاها

بقي عندي ربيًعا أّتكُئ عليه
با تعالي يا من أحببُت في الصِّ

تعالي قوَس ُقزح وسَط نزحي اجلارف
ونزفي العميق تعالي ولو طيف خياْل

فمن يُطفُئ عني هذا احلريق

في دنياي الضّيقة
طالْت غربتي يا صغيرتي

تعالي برعَم دالْل
يشرق على شرفتي

في وحدتي تعالي بالدي دمارْ
وجنمتي غبارْ وأنا فقدت هنائي

حلظة ذبلت الوردة..

عصفور
أُحبُّ أوراقِك املبلَّلة بندى الصباح

يا مرمي
في القلب مّتسٌع للريِح

والعواصِف والشمِس احلارقة
 فامنحيني هواًء نقّياً

أستنشقه اليوم وغداً.
***

مرحباً بتفتُِّح الزهر
مرحبــاً بأوراق األشــجار الُقرمزيــة، اخلضراء 

والبرتقالية 
 مرحباً بالسناجب َفرَِحًة وهي تتسّلق األشجار

مرحباً بالعصافير وهي تشرب
ماَء أوراقها الندّية
وتأكل من ثمارها.

***

مرمي 
يا شجرًة يحتمي بظّلها الهاربون 

عّلميني أسرار التحّول
املوت والوالدة، الوهن والصمود 

أّي موسيقى تنصتني إليها
لتصيري بهذا االرتفاع والشموخ؟   

يا مرمي ماذا يفعل النهُر األحمق في هذه املدينة
التي تنام فوق املاء؟ 

أسمع صّفارات إنذارٍ
العاصفُة قادمة.

*  شاعر وأكادميي مغربي مقيم في مدينة نيو 
أورلينز األميركية

» األجانب« معرض للعراقي علي البزاز
في مكتبة أمستردام

مكتبة اإلسكندرية تطلق 
معرضها السنوي للكتاب

ثور: »الف آند ثاندر« يتصّدر إيرادات أسميُتِك مريم
السينما في أميركا بـ143  مليون دوالر

لحظة ذبلت الوردة

متابعة ـ الصباح الجديد:

تســتعد مكتبة اإلسكندرية إلطالق 
معرضهــا الســنوي للكتــاب اليوم 
االثنــني املوافــق 18 متوز ، ويســتمر 
املعرض حتى 28 متوز 2022، وهو يقام 
بالتعاون مــع الهيئة املصرية العامة 
املصريني  الناشــرين  واحتــاد  للكتاب 

والعرب.
يأتي املعرض في دورتــه اجلديدة حتت 
شعار: "الوعي وبناء اإلنسان"، بحيث 
ز البرنامــج واحملتوى الثقافي على  يركَّ
وعــي وبناء اإلنســان. ويضم املعرض 
هذا العام 75 حدثاً ثقافياً، يشارك فيه 

أكثر من 300 متحدث ومحاضر.
املصاحب  الثقافي  البرنامــج  ويعتبر 
مهم  مهرجــان  مبثابــة  للمعــرض 
ينتظره مثقفو اإلســكندرية بشكل 
خاص ومثقفــو مصر والعالم العربي 
املعرض  إدارة  وحتــرص  عام.  بشــكل 

على تواجد مبدعي اإلســكندرية في 
برنامــج املعرض الثقافــي، مع تقدمي 
برنامج منّوع بني شتى حقول الثقافة 

والفنون واآلداب.
يقــدم البرنامج الثقافــي املصاحب 
ملعرض مكتبة اإلسكندرية في دورته 
السابعة عشرة، مجموعة مهمة من 
الكتابة  بفنون  اخلاصــة  العمل  ورش 
)الرواية، القصة القصيرة، السيناريو، 
الدرامــا اإلذاعية، القصــة القصيرة 
الى جانب  النقد(، هذا  جداً، وورشــة 

ورشة للترجمة وورشة اخلط العربي.
ويشــارك فــي معــرض هــذا العام 
عدد من األســماء البــارزة في مجال 
الثقافة واألدب والكتابة، وعلى رأسها 
إبراهيم عبداجمليــد، هيثم احلاج علي، 
أسامة األزهري، علي بن متيم، أسامة 
ياقوت، عمر طاهر،  الشــاذلي، جمال 
ســيد محمــود، عالء خالد، هشــام 
فهمــي، رمي بســيوني، وليــد فكري، 

محمد صادق وغيرهم.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة جنح هيت

العدد/ 163/ج/2022
التاريخ/ 2022/7/17
الى/ املتهم الهارب/ لؤي صالح رزيك

م/ إعالن
)جابر شــهاب احمد(  أقام املشــتكي 
املرقمــة  الدعــوى  شــكواه حســب 
163/ج/2022 امام هــذه احملكمة والتي 
لقيامك  محاكمتــك  فيهــا  يطلــب 
بإعطائــه صك بدون رصيــد وفق املادة 
العقوبــات وجملهولية  قانــون  459 من 
محــل اقامتك حســب شــرح القائم 
تبليغــك  احملكمــة  قــررت  بالتبليــغ 
احملاكمة  مبوعد  محليتــن  بصحيفتن 
وعليك   2022/8/21 بتاريــخ  املصــادف 
مراجعة احملكمة او من ينوب عنك قانونا 
وبخالفه ســوف تتم محاكمتك غيابيا 
وخــالل ثالثــون يوما من اليــوم التالي 

للنشر وفقا للقانون.
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 663/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/17
الى/ املدعى عليه )فراس شاكر عنتر(

م/ إعالن
ياسن(  )افراح هاشــم  املدعية  أقامت 
الدعوى الشرعية املرقمة 663/ش/2022 
الشــخصية  االحوال  محكمــة  أمام 
في هيــت والذي تطلــب فيها دعوتك 
للضرر  بالتفريــق  واحلكم  للمرافعــة 
وقد وردت الدعوتيــة غير مبلغة كونك 
مجهول محل االقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عن 2022/7/27 
وتبليغك بصحيفتن  للمرافعة  موعدا 
محليتــن وعليك احلضور فــي املوعد 
احملدد او من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة جنح هيت

العدد/ 166/ج/2022
التاريخ/ 2022/7/17
الى/ املتهم الهارب/ لؤي صالح رزيك

م/ إعالن
أقام املشــتكي )عدي عبداهلل حميد( 
شــكواه حســب الدعــوى املرقمــة 
166/ج/2022 امــام هذه احملكمة والتي 
يطلــب فيهــا محاكمتــك لقيامك 
بإعطائه صك بــدون رصيد وفق املادة 
459 مــن قانون العقوبــات وجملهولية 
محل اقامتك حســب شــرح القائم 
بالتبليــغ قــررت احملكمــة تبليغــك 
بصحيفتــن محليتن مبوعد احملاكمة 
املصــادف بتاريــخ 2022/8/21 وعليك 
مراجعــة احملكمة او مــن ينوب عنك 
قانونا وبخالفه سوف تتم محاكمتك 
غيابيا وخــالل ثالثن يوما مــن اليوم 

التالي للنشر وفقا للقانون.
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد/ 86/ب/2022 

م/ إعالن
تنفيذا للحكم الصادر من هذه احملكمة بالعدد 
86/ب/2022 بتاريخ 2022/3/30 املتضمن إزالة 
شيوع السيارة املرقمة )5414( ديالى حمل نوع 
مارســيدس اكتروز اللون ابيض موديل 2005، 
 )30( العلنيــة ملدة  باملزايدة  ادنــاه  املوصوفة 
ثالثــن يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر، 
فعلى الراغبن بالشراء مراجعة هذه احملكمة  
في متام الســاعة )12( الثانية عشــرة ظهرا، 
مســتصحبن معهم التأمينــات القانونية 
البالغــة 10% مــن القيمة املقــدرة البالغة 
)24000$( اربعة وعشــرين ألف دوالر أميركي 
او ما يعادلها بالدينــار العراقي )35520000( 
وعشرون  وخمسمائة  مليونا  وثالثون  خمسة 
الف دينار عراقي  وستجرى اإلحالة القطعية 

وفق االصول.
القاضي/ محمد عبد اهلل سعيد 
االوصاف: السيارة املرقمة )5414( ديالى حمل 
نوع مارســيدس اكتروز ابيــض اللون موديل 
2005 عليها محرك 2544 مركب عليها بودي 
حمل نوع )سحال أوروبي( اصل املركبة هي تك 
محورة الى دبل تاير )سكس( مقصورة املركبة 
إضافة الى هيكل املركبة االساسية لشاصي 
ومحــرك املركبة وناقل احلركــة فيها بحالة 
جيدة ويخلو من العيوب هيكل البودي بحالة 

متوسطة وإطاراتها متوسطة احلال.

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
تنويه

إحلاقا بإعالننا املرقم 389/ 2021 في 2022/7/5 املنشور في جريدة العدالة 
وجريدة الصباح اجلديد بتاريخ 2022/7/6، حيث ورد خطأ في اســم الدائن/ 
كاظم محسن بديري والصحيح فاطمة محسن بديري، وكذلك ورد خطأ 

في مبلغ الدين- خمسون مليونا والصحيح خمسمائة مليون دينار.
لذا اقتضى التنويه...

Public Tender Announcement for Tender No: 013-PC-22-EBS
Provision of Campus Network Coverage and Monitoring System for EBS

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Campus Network Coverage and Monitoring System for EBS
Tender No.: 013-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after 
procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who has enough experience and ability to Provide Campus 
Network Coverage and Monitoring System for EBS.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 16:00 PM, 3rd August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 11,600.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ19939/184/6
املوافق: 2022/7/17 

م/ املناقصة العامة احمللية 2021/245
جتهيز جهاز فحص الكبريت في النفط اخلام واملشتقات النفطية املنتجة واملستوردة

إعادة إعالن للمرة الثانية على املوازنة التشغيلية

1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة دعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير 
املفوض أو وكيال له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه رقم املناقصة.

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قسم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( مائة 
وخمســن ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية غرفة التجارة النافذة وشهادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة 

عن )2( اثنن مليار دينار عراقي.
3. الكلفة التخمينية تبلغ )220،000،000 دينار( فقط مائتن وعشرين مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة )4،400،000 دينار( فقط أربعة مالين واربعمائة الف دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شــركة 
مصافي اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

.WWW.SRC.GOV.IQ 5. ملقدمي العطاء الراغبن في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أي معلومة ميكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي

6. يتم تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الســاعة الثانية عشــرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/9/4 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد 

العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. سيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركن في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/8/28 في مقر الشركة 

الكائن في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع 
حصراً( وحسب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القسم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على 
جميــع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض 

ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاٍن يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
9 . املستمسكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية غرفة التجارة النافذة، 
الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للشركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، 

براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
10. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.

11.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.
12. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها مللء اجلزء الرابع منها فســيتم استبعاد 

عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
13.  ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبن باحلضور الى مقر شــركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ 

غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
14. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

15. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تســديد رسم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد.

16.  ســيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لســنة 
.2014

17.  جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض 
مقدمي العطاء.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 485/ج/2022
التأريخ: 2022/6/30

إعالن
الى املتهم الهارب )ياسر علي منجل 

شلشال الشمري(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهمــا في الدعــوى املرقمة اعــاه تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابــا وفق أحكام 
املادة )453( مــن قانون العقوبات رقم )111( 
لســنة 1969 املعدل، لذا اقتضى تبليغك 
إعانا في صحيفتني محليتني باحلضور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/7/31 وإذا صــادف موعــد احملاكمــة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 
وعلنا وحسب األصول للتفضل باالستام.. 

مع التقدير...
القاضي
غازي رحيم

فقدان وصل قبض 
فقد وصل  القبض رقم الوصل 
097914 في 2019/5/20  باسم 
عدنان هاشــم عاشــور، مببلغ 
وخمسني  سبعمائة   750.000
ألــف  دينار، صــادر من مديرية 
عليه  يعثر  فمن  الكوت،  بلدية 

تسليمه جلهة اإلصدار...

القسم: العقود احلكومية/ شعبه اعالن املشاريع

)مناقصة عامة- إعالن أول( 
مناقصة )4/ بلدية/ 2022( 

)األعمال غير املنجزة ألعمال البنى التحتية الكاملة ملناطق الطوبة 
والنخيلة/ إفراز األساتذة(

  اســتنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة– شعبة تخطيط القطاعات في محافظة البصرة ذي العدد )ت/2732 
في 2022/7/5(

يســر )محافظة البصرة/ قســم العقود احلكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلــني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( ملشروع األعمال غير املنجزة ألعمال البنى التحتية الكاملة ملناطق الطوبة والنخيلة/ إفراز األساتذة(

 - وبكلفة تخمينية قدرها )67,752,264,115( سبعة وستون مليارا وسبعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان واربعة 
وستون ألفا ومائة وخمسة عشر دينارا عراقيا.

  - مبدة اإلجناز )360( يوما.
- وبعرض فني        

 - تبويب املشروع )39,21,13,4,1,47,3( 
- ضمن خطة البترودوالر لسنة 2021 

- موقع املشروع )مركز(
- الدرجة والصنف املطلوبة: ممتازة/ إنشائية/ كهرباء/ ميكانيك– كيمياوي/ شركات متخصصة في هذا اجملال وان تكون 

الهوية نافذة
  أوالً- ســيتم تنفيذ العطاء من خال إجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية/ شعبة 
اعان املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري( ما يلي:
• القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- احلســابات اخلتامية تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي آلخر سنتني 
ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق األزمة املالية لعام 2014

2- معدل اإليراد الســنوي على مدى آخر ســبع ســنوات يجب ان ال يقل عن )68,693,268,000( ثمانية وستني مليارا 
وستمائة وثاثة وتســعني مليونا ومائتني وثمانية وستني الف دينار عراقي محســوبا من الدفعات الكلية املستلمة 
عن األعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املســتمرة وملدة ال تقل عن ســنتني وال تزيد عن عشر سنوات من تاريخ غلق 
املناقصة ويتم احتســاب معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم ضرورة 

ان تكون سنوات العمل متسلسلة.
3- متطلبات الســيولة املالية : على مقدم العطاء ان يقدم ســيولة النقدية مببلغ ال يقل قدره عن )16,938,067,000( 
ستة عشر مليارا وتسعمائة وثمانية وثاثون مليونا وسبعة وستون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبني 
حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خال التســهيات املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة.
• اخلبــرة والقدرة الفنية على مقدم العطاء أن يقدم دليــاً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية 

املدرجة أدناه:
• تقدمي عقد واحد منجز خال مدة ال تتجاوز )3( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء.

• على مقدم العطــاء أن يقدم دلياً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبــات اخلبرة الفنية )اخلبرة التخصصية 
املشــاركة بصفة مقاول، أو إدارة عقود، او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللســنوات )10( العشــرة السابقة قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )40,651,358.469( أربعني مليارا وســتمائة وواحد وخمسني مليونا وثاثمائة 
وثمانية وخمسني الفا واربعمائة وتسعة وستني دينارا عراقيا. لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و مت إجنازها بنجاح 
بالكامل، ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األســاليب والتكنولوجيا املســتخدمة املشــار اليها في الفصل 

السادس )متطلبات صاحب العمل( 
•  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل في الوثيقة القياسية

رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في العنوان أدناه* ودفـــع 
رســـــم غيــــر مستـــرد قـــدره )300,000( ثاثمائة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االثنني 

املصـــادف 2022/7/18 
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد املصادف 2022/8/14 الساعة العاشرة صباحاً.
سادســاً- يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االحد املصادف 2022/8/21 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 
ملدينة البصرة العطاءات اإللكترونية )ال يســمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا 

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:
 الوقت: الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم االحد املصادف 2022/8/21 
 العنوان: ديوان محافظة البصرة/ قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )677,523,000( ســتمائة وســبعة وسبعون مليونا 
وخمســمائة وثاثة وعشــرون الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما 
بعد تاريخ نفاذية العطاءات. وفيما يتعلق بالشــركات االجنبية مراعاة ماورد فــي كتاب البنك املركزي العراقي/ دائرة 
مراقبة الصيرفة/ قســم مراقبة املصارف اإلســامي ذي العدد )153/3/9( فــي 2020/5/17 املعمم مبوجب كتاب وزارة 

التخطيط دائرة العقود احلكومية– قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30. 
ثامناً- مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعا– على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحــق العطاء 2- اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القســم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
 3- تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملــول بالتوقيع على العطاء. 4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الاحق مبوجب االستمارات املدرجة في 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطائه. وبخافه سيتم استبعاد العطاء
عاشرا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعان.

احد عشر- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
اثنا عشــر- للدائرة احلق في إلغاء املناقصــة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحســب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك 
 ثاثة عشر- االلتزام بتفضيل شراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص استنادا الى كتاب وزارة التخطيط/ دائرة 
العقود احلكومية العامة/ قسم االستشــارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس الوزراء 

رقم 20 لسنة 2021 
basra.gov.iq . اربعة عشر– املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

على مقدم العطاء ماحظة ما يلي: 
•  تلتزم الشركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم وبخافة 

يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

• تلتزم الشركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة باملستحقات املالية إالَّ بعد إقرار قانون املوازنة العامة 
لسنة 2022 او توفر السيولة املالية 

• يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل اســتام قرار 
اإلحالة اســتنادا الى احكام املادة )16/اوال( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي العدد 

5589 في 2021/4/13 
املهندس
اسعد عبد االمير العيداني
محافظ البصرة

وزارة النقل
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: األمالك والعقارات
العدد: 8306
التأريخ: 2022/7/4

إعالن رقم )8306(

تعلن الشــركة العامــة إلدارة النقل اخلاص عن إجــراء مزايدة علنية لتأجير اخلطــوط أدناه في محافظة 
)كركوك( في اليوم )الثاثني( تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر اإلعان وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 
املرقم )21( لســنة 2013 املعدل، والشــروط التي ميكن احلصول عليها من قسم الشركة أعاه لقاء مبلغ 

)5000( دينار غير قابل للرد.
 فعلى الراغبني احلضور في الســاعة احلادية عشرة في قسم الشركة في محافظة )كركوك( على ان يقدم 
املزايــد كتابا يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنونا الى )الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص( وهوية االحوال 
املدنية وشــهادة اجلنسية أو )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ودفع التأمينات 
القانونية البالغة 20% مضروبا في عدد ســنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور 
خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد سنني العقد وفي حال مصادفة موعد املزايدة 

عطلة رسمية جترى املزايدة في اليوم التالي.

مدة اإليجار سنة واحدة.... يدفع بدل االيجار قسطا
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 58
التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن اول

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنيــة إليجار أماك مديرية بلدية )الفضلية( البالغ 
عددها )25( وكما مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية 
خال مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل 
عــن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء 
االعان في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو 

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

املالحظاتالتأميناتاسم العقارت

438.000 الف دينارخط املركز- بنجة علي1

292.000 الف دينارخط املركز- تازه2

803.000 الف دينارخط املركز- بني صالوة3

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

1،181،700 مليون ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/1الفضلية1

863،550 ثمامنائة وثاثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/45الفضلية2

1،181،700 مليون ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/25الفضلية3

863،550 ثمامنائة وثاثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/47الفضلية4

1،181،700 مليون ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/6الفضلية5

1،181،700 مليون ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/31الفضلية6

863،550 ثمامنائة وثاثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/46الفضلية7

863،550 ثمامنائة وثاثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/51الفضلية8

1،181،700 مليون ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/29الفضلية9

1،181،700 مليون ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/58الفضلية10

651،450 ستمائة واحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/4الفضلية11

863،550 ثمامنائة وثاثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/8الفضلية12

651،450 ستمائة واحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/28الفضلية13

651،450 ستمائة واحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/26الفضلية14

651،450 ستمائة واحد وخمسون الف واربعمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/34الفضلية15

1،393،800 مليون وثاثمائة وثاثة وتسعون وثمامنائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/22الفضلية16

863،550 ثمامنائة وثاثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/11الفضلية17

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1777/1/20الفضلية18

863،550 ثمامنائة وثاثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثاث سنواتحانوت1791/1/9الفضلية19

1،181،700 مليون ومائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة دينارثاث سنواتحانوت1777/1/59الفضلية20

1،393،800 مليون وثاثمائة وثاثة وتسعون وثمامنائة دينارثاث سنواتحانوت1791/20الفضلية21

1،393،800 مليون وثاثمائة وثاثة وتسعون وثمامنائة دينارثاث سنواتحانوت1791/21الفضلية22

1،393،800 مليون وثاثمائة وثاثة وتسعون وثمامنائة دينارثاث سنواتحانوت1791/25الفضلية23

1،393،800 مليون وثاثمائة وثاثة وتسعون وثمامنائة دينارثاث سنواتحانوت1791/24الفضلية24

1،393،800 مليون وثاثمائة وثاثة وتسعون وثمامنائة دينارثاث سنواتحانوت1791/19الفضلية25
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رياضة
صكبان الربيعي

11

بغداد ـ فالح الناصر:

تــوج فريق نادي الكــرخ بلقب 
القــدم  لكــرة  العــراق  كأس 
2022 عندمــا فاز فــي املباراة 
النهائية علــى فريق الكهرباء 
املواجهة  فــي  لهدف  بهدفني 
التــي ضيفها ملعــب املدينة 
الدولي مساء أول أمس السبت 
بقيــادة طاقــم حتكيمي دولي 
) نخبــة آســيا( ضــم مهند 
قاســم للوســط وواثق مدلل 
صباح  وأحمــد  أول  مســاعد 
وواثق  ثاني  مســاعد  قاســم 
محمــد حكما رابعــا ومحمد 
عرب مقيما وحازم محمد علي 
مشــرفا، فوز الكرخ اسهم في 
تعزيز ثقة النــادي الذي يعتمد 
على الطاقات الشبابية بقيادة 
املالك التدريبي املؤلف من احمد 
حيدر  ومســاعديه  اجلبار  عبد 
عبيــد وخضير عبــاس ومدرب 

حراس املرمى عبد الكرمي ناعم.
الفوز  عــن  احلديــث  وبشــان 
واحــراز الكــرخ لبطولة كأس 
العــراق، اســتطلعنا اراء عدة 
بدأنا  اذ  التالية،  الســطور  في 
املســاعد  املدرب  مــع  احلديث 
لكرة الكرخ، حيدر عبيد، فقال 
ان الفــوز يؤكد جــدارة الفريق 
في املبــاراة وامكان العودة بعد 
ليسجل هدفني  بهدف  تخلفه 
ويحافظ علــى النتيجة ليتوج 
بطال للــكأس، وهذا ال مينع من 
كان  الكهرباء  فريق  ان  التأكيد 
عنيــدا طيلة شــوطي املباراة 
واستطاع ان يقدم كرة جميلة 

برغم خسارته.
التتويج بلقب  ان  واوضح عبيد 
كأس العراق، يعــد اجنازا كبيرا 
يحسب لنادي الكرخ ابتداء من 
التدريبي  واملالك  احملترفة  اإلدارة 
والالعبــني وجميع مــن يعمل 
في النــادي، اذ حافــظ الفريق 

موقعه  على  املمتاز  الدوري  في 
بــني اندية االضواء للموســم 
اجلديد واكد حضوره الكبير في 
التي  الــكأس  بطولة  مباريات 
اســتطاع ان يعبر نحــو الفوز 
املنافســني  بالكأس برغم قوة 
ســيما في دور نصف النهائي 

بالفوز على الــزوراء بهدف في 
مباراة كبيرة.

خبرة عبد اجلبار وثقة اإلدارة 
أمــا املدرب كرمي حســني الذي 
سبق له العمل في نادي الكرخ، 
فريق  بفــوزه  ســعادته  فأكد 
الكــرخ بلقب الكأس، واشــاد 

ايضــا بدور املــدرب احمد عبد 
اجلبار بعد تعزيز خبراته كمدرب 
املاضية  السنوات  في  مساعد 
قبل ان يتســنم املهمة ويثبت 
إليه  يشــار  كمــدرب  جدارته 
بالبنــان، كذلــك كان التعاون 
حاضرا من الالعبني في امللعب.. 

وذكــر قائــال: ســبق ان دربت 
الفريــق الكرخي في ســنوات 
ســابقة، وجميل جدا ان املدرب 
احلالــي احمد عبــد اجلبار كان 
قائدا للفريق والعبا محوريا في 
وســعاتي  العمليات،  منطقة 
كبيرة ملا حققناه وقتها عندما 
تأهلت إلى دوري االضواء، ثم أتى 
دور احمد ليقــود الفريق مدربا 
أول وينــال ثقــة االدارة بفضل 
ثقته بقدراته التدريبية وحسن 
توظيف خبراتــه التي جمعها 
من رحلتــه الســابقة ليكون 
عندما  احلصــاد  موســم  هذا 
متكــن مــن انقــاذ الفريق من 
بني  مبوقعه  والتمسك  الهبوط 
فرق الدرجة املمتازة للموســم 
اجلديــد، ثم عزز جناحــه باحراز 

لقب كأس العراق.
واشــار إلى ان عبــد اجلبار قاد 
الكرخ ليســطر االجنــاز املهم 
باللقب،  التتويج  فــي  والكبير 
الكرخ في  فريــق  واضاف: كان 
بطولــة الكأس حتت اشــراف 
النهائي  نصــف  دور  إلى  وصل 
وخسرنا بهدف امام اجلوية في 
إجناز كبيــر وقتذاك، بيد أن هذا 
اإلجنــاز الذي حتقــق في ملعب 
املدينة الدولي كان غالياً وجتاوز 

أي نتائج سابقة.
وقدم املدرب كرمي حسني شكره 
الكابنت  بقيادة  النادي  إدارة  إلى 
شرار حيدر النها وضعت ثقتها 
الفرصــة  ومنحتــه  باملــدرب 
لتكون  مساندته  على  وعملت 
النتيجة ايجابية ويعتلي الكرخ 
منصــات التتويج فــي بطولة 

الكأس محرزا اللقب بجدارة.

احترافية اإلدارة وثقة المدربين وجدارة
 الشباب عوامل رئيسة في تحقيق اإلنجاز

رحلة ناجحة لفريق الكرخ تختتم بتتويجه بطاًل لكأس العراق 
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البصرة وخليجي 25
املتابع لتاريخ كرة القدم في العراق وكيفية انتشارها في 
احملافظات، نقول ان حملافظة البصرة ثغر العراق الباســم 
كان الفضــل الكبير في هذا االنتشــار من خالل البواخر 
والسفن التي كانت تبحر متوجهة إلى محافظة البصرة 
وهي تزخــر بالفرق الكروية العامليــة التي كانت جتد في 
منازلــة الفرق البصرية وســيلة ناجحــة لتعريف أبناء 

العراق على فنون هذه اللعبة الشعبية.
وعندما نتفحص ســجل الكــرة البصريــة وهي تزخر 
بالنجــوم الســاطعة التي أصبحــت بالتالــي ذخيرة 
املنتخبات الوطنية العراقيــة، ال بد أن نذكر منهم، كرمي 
عالوي وحمزة قاسم ومنصور سرحان مرجان وفالح حسن 
وصفي وجاسب شنر، وجاء بعدهم العمالقة عبد الرزاق 
احمد وجليل حنون وهادي احمد وعالء احمد ورحيم كرمي 
وصبيح عبد علي وهم الذين سطروا اإلجناز الرائع عندما 
أحرز نادي املينــاء البصري بطولة الدولــي ألول مرة عام 
1977 وشتان بني ما هو اليوم حيث تراجع الفريق البصري 

من الئحة الدوري املمتاز إلى الئحة الدرجة األولى.
والشيء بالشيء يذكر قد ال يعرف البعض من أبناء اجليل 
اخلالي بــأن منتخب البصرة بكرة القدم كان له مآثره في 
احدى املناســبات في مباراة مغلقة جــرت على ملعب 
الكشــافة صباح أحد األيام ضمن استعدادات منتخبنا 

الوطني الحدى البطوالت الدولية الرسمية.
وبعيدا عــن الفرق الكرويــة البصرية خالل مســيرتها 
الطويلة ال بــد ان تفتخر محافظة اجلنــوب اليوم وهي 
على أبواب احتضان منافســات بطولــة اخلليج العربي 
25 بعد ان تقرر مؤخرا بأن املنشــات احلديثة التي ضمنها 
املدينة الرياضية ومن بعدها إجناز املشروع احليوي باكمال 
ملعــب امليناء اجلديد وفــق خلته الرائعة بــأن كل ذلك 
ســيعبر بصدق عن رغبة واشتياق أهل العراق الستقبال 
االشــقاء أبناء اخلليج بالصورة املثلى التي تليق باخوتنا 
معهم وما يدعو إلى التفاؤل بقدرة العراق على حتقيق ما 
تصبو مهمة إجناح هــذا امللتقى اخلليجي اهتمام الدولة 
على اكبر املســتويات بدليل ان رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمي هــو الذي يــرأس اللجنــة التنظيمية لهذه 
البطولة التي تنتظرها جماهيرنا منذ فترة ليست قليلة.

فريق الكرخ على منصة التتويج كرمي حسني

حيدر عبيد

قاسم شالكه*
غادرنا يوم اول امس السبت وفد املنتخب الوطني لرفع الثقال 
صوب العاصمــة االوزبكية طشــقند  بغية املشــاركة في 
بطولة اسيا للشــباب التي من املقرر انطالقها في العشرين 
من شــهر متوز اجلاري، ويشارك كل من الرباعان  علي عمار وزن 
١٠٩  وعلي عباس بوزن ٨٩ ، اكد ذلك نائب رئيس االحتاد الدكتور 
مصطفى صالح حيــث قال: بعد انتهاء املعســكر التدريبي 
في مدينة ارييل الذي اقيم برعايــة اللجنة االوملبية العراقية 
غادرنــا وفد منتخبنــا الوطني لرفع االثقال للمشــاركة في 
بطولة اسيا للشباب التي تضم من نخبة مميزة من رباعي دول 
اسيت، ونتامل ان تكون مشاركتنا ايجابية وان يقدموا العبينا 
املســتوى املطلوب خصوصا بعد اكســابهم اخلبرة الكافية 
مــن حيث املســتوى الفني املتصاعد خصوصــا بعد ان بانت 
مستوياتهم في بطولة العالم حتت ٢٠ التي اقيمت في جزيرة 
كريــت اليونانية اذ حقق الرباع علــى عمار فضيتني فينا احرز 
الرباع علي عباس املركز الثامن رغم انها تعد اولى املشــاركات 

لهذا الرباع الشاب.
* املنسق اإلعالمي الحتاد األثقال

رباعان في بطولة اسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
نخلــة وطــن  فريــق  يقــدم 
بالدراجــات امنوذجــا إيجابيــا 
ويتخــذ جانبا مهمــا في إيالء 
الفتية،  بعناصــره  االهتمــام 
يحرص الفريق على املشــاركة 
في مهرجانات كما في املاراثون 
الــذي أقيــم مبناســبة اليوم 
اليوم  وأيضا  للدراجات  العاملي 

العاملي ملكافحة التدخني.
في حــني كان اخر نشــاطات 
الفريق هو املشــاركة في دورة 
موهبــة  لتنميــة  تطويريــة 
الرسم لالعبني الناشئني ولكال 

اجلنســني اذ اشترك 24 منهم 
رئيــس جمعية  بأشــراف  في 
رسامي الكاريكاتير في العراق، 
حمــودي عــذاب، وتعــد هذه 
قدرات  لتطوير  مهمة  املبادرات 

الفريق رياضيا وفكريا.
وقالت رئيسة فريق نخلة وطن 
اجلوهري  النسوي سعاد حسن 
ان فريقهــا بــدأ بجولــة من 
ساحة كهرمانة باجتاه التحرير 
التي  الــدورة  ليشــترك فــي 
ليومي  جلســات  أربع  تستمر 
االثنــني واألربعــاء، مبينــة ان 
االثنني  اليوم  الدورة ستبدأ من 

في قاعة شركة عجلة اخلليج 
املشاركني،  اعداد  الســتيعاب 
وقالــت انها بني 4 مشــرفات 
اصطحــن الالعبني في الدورة 

اخلاصة بالرسم..
 وقدمت اجلوهري شــكرها إلى 
شــركة عجلة اخلليــج بإدارة 
كاظــم محمد حســن هادي 
لتعاونه املســتمر فــي تهيئة 
قاعــات لتدريــب  الفريق، إلى 
جانب مــالكات تدريبية لتعزيز 
الفريـــق  أعضــاء  جاهزيــة 

الفنيـة.
تقوده  وطــن  نخلــة  وفريــق 

السيدة، سعاد حسن اجلوهري، 
باعمار  عضوات  الفريق  ويضم 
مســاندة  هدفهن  مختلفــة 
املــرأة وتطوير قدراتهــا وتأدية 
دورا إيجابيا في اجملتمع.. وقالت 
اجلوهري ان الفريق يســتقطب 
العبات ويعمــل على تاهيلهن 
في رياضــة الدراجات الهوائية 
وتعليمهن في ســاحات شارع 
ابــي نــؤاس وكذلــك يقــوم  
بجوالت متواصلة ويحرص على 
في  للمشــاركة  دعوات  تلبية 
مهرجانــات وملتقيات رياضية 

وادبية.

أضواء على فريق نخلة وطن بالدراجات 

جانب من نشاط فريق نخلة وطن للدراجات في دورة الرسم
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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كان الكل موجوعا، نائحا، باكيا، متأملا.. لفقدان 
شاب في عنفوان شــبابه، لم يرتكب ذنبا، وال 
جريــرة، كان ضحية بريئة لرمي عشــوائي ال 
يعرفــون أهل الشــاب مصــدره، اذ كان واقفاً 
امام باب بيته فســقط مغشــياً عليه وبعد 
نقله الى املستشفى بدقائق فارق احلياة، تاركاً 
خلفه والده الذي يحمل بيديه "بدلة العرس" 
الذي كان مــن املؤمل أن يرتديه يوم زفافه، واماً 

مفجوعة بأبنها "العريس".
الشــاب احململ باألحالم واآلمــال والتطلعات، 
كان يأمل ببناء عائلة وبيت ويساعد والديه في 
مواجهة متطلبات احلياة. أنهى كل مستلزمات 
زواجه.. لكن القدر املشــؤوم أنهى فرحة عائلة 
الشــاب إذ إصابته رصاصة طائشة في رأسه 
أودت بحياته حااًل.. وأثكلت أمه، وأوجعت قلب 

والده، وقلوب أقاربه وذويه وأرحامه وأصدقائه.
وقبل فترة ليســت بعيدة بالطريقة نفســها 
فقــد طفل صغيــر كان يلعب امــام بيته وإذ 
برصاصة طائشــة مصدرها غير معروف تفقد 
الطفل البــريء حياته ليفجــع ابوية مبصابه، 
لم تســتوعب امه الصدمة لهذا الوقت فهي 
مازالت تعاني مــن صدمتها وتتلقى العالج ... 
الســؤال هنا الى متى؟ الى متى يبقى السالح 
بيد كل من هب ودب فما زال برغم كل اإلجراءات 
األمنية احلازمة يستخدم في االفراح واالطراح 
خصوصا في محافظات البالد، ال يكاد مير شهر 
من دون ان نسمع بخالف عشائري يحصد معه 
أرواح شباب ال ذنب لهم سوى انهم ينتمون الى 

هذه القبيلة او تلك.
حقوقيــون عراقيــون يحملــون الســلطات 
األمنية مســؤولية استفحال ظاهرة الرصاص 
العشــوائي، ويؤكدون أن الســلطات ال تقوم 
بتفعيــل القوانني اخلاصة بحظر اســتعمال 

األسلحة داخل األحياء السكنية. 
ان إطــالق العيارات النارية مــن دون رادع باتت 
تكلف البالد خســائر بشــرية شــهرياً، وعند 
البحث عن ســبب إطــالق النار جتــده اما فوز 
املنتخب الوطني، او فــوز فرق اجنبية او خالف 
عشــائري او جنــازة او زفاف او أي ســبب اخر 
يؤدي الى وفاة اشــخاص ال ذنب لهم سوى ان 
أبناء بلدهم يجهلون مبفاهيم الدين والقانون، 
وكأنهم يحتفلون بقتــل اآلخرين بالرصاص ... 

ويبقى السؤال الى متى؟ ... 

بغداد - وداد ابراهيم:بأي ذنب قتل ولدي؟
تبقى بغــداد مدينة للحــب واجلمال 
وســحر الليالي التــي يعطرها الفن 
بكل اشــكاله ليبقــى ادميها مكلال 
بالبهاء ويبقى نبض احلياة في اروقتها 
ومســارحها، وها هــي مدينة اجلمال 
امام حفــالت عروض  ابوابها  تفتــح 
الباليــه لتجمــل مســاءات بغداد، 
وينهض بأجمل حفالت البالية  خبراء 
في فــن الباليه لتحط علــى ادميها 
اجلميــل مــدارس او معاهــد او ورش 
بجهود خاصــة  لتدريب االطفال من 
ســن الثالثة وحتى الســابعة عشر 
وتقدم عروضهــا امام جمهور كبير ال 
ميثل شريحة معينة بل كل الشرائح، 
وقد اعلن مدرب الباليه" ميسر سالم" 
عــن عرض للباليــة ببغــداد بعنوان 
"ضوء القمر" ويقام  يوم اجلمعة 7/22 
عاملية  لوحات كالسيكية  اذ سيقدم 
على مسرح مدرســة املعارف ببغداد 

ومعلنا اماكن بيع التذاكر.

الصدفة قادته للباليه
وميسر سالم قادته الصدفة للدخول 
الى عالم البالية حني رافق شــقيقه 
للدخــول الى مدرســة املوســيقى 
والباليه  واذا به يعجب بقسم الباليه، 
فــدرس حتى حصــل على شــهادة 
الدبلوم ليصبح مدربا للباليه من عام 
العراق  خارج  استضافته  وتتم   ،2016
للتدريب واملشاركة وهو يجد ان عالم 
الباليــه في العراق فــي تطور بعد ان 
للباليه  افتتاح مدارس  بغداد  شهدت 
كما ان ما يقدمه لم يعرضه للتنمر او 
النقد بل كان محط اعجاب الكثيرين 
بعد ان قدم عرضــا للباليه في وقت 
ســابق بجهود ذاتية يرافقه اصدقاؤه 
الرغم  وعلى  والتجهيز،  التنظيم  في 

من املتاعب التي واجهها اال ان العرض 
جنح امام جمهــور غاية في الرقي اما 
املصاعب التي تواجه مدرب الباليه هو 
عدم وجود مسرح خاص لهذا الفن  اي 
"دار األوبرا" والتي كانت احد املشاريع 
التي ســتنفذ في بغداد لكن لم يتم 

تنفيذه.

مشاركات عاملية
ويؤكــد ســالم: ان للعــراق القابلية 
للتنافس امام مدارس الباليه العاملية 
ملا ميتلك من قــدرات وخبرات في هذا 
اجلانــب لكــن يحتاج الــى دعم من 
الثقافية  واملؤسسات  الفنية  اجلهات 
مــن اجــل احياء هــذا الفــن وحتى 
يستطيع راقص البالية املشاركة في 

دورات تدريبية خارج العراق واملشاركة 
في املهرجانــات واالحتفاالت العاملية 
ليرفع اســم العراق عاليا في احملافل 

الفنية والثقافية.
واضاف: بدأت مــن نقطة الصفر مع 
املتدربــني واخــذت اعمــارا ال تتجاوز 
الثالث ســنوات ووجــدت ان االطفال 
لديهم حب كبير وتعلق في هذا الفن 
للتواصل  أكبــر محفز  وهذا  اجلميل. 
مع خلق فرق تقــدم هذا الفن العاملي 

للجمهور العراقي. 

مدرسة املوسيقى والباليه
املوســيقى  مدرســة  ان  واملعــروف 
والباليــه هي الوحيدة التي تقدم هذا 
الفن ومتخصصة في فنون املوسيقى 
وتدريــس فن رقــص الباليــه، وتدرب 
على غناء التراث واملقــام والفلكلور، 
الشرقية  املوسيقى  من  انواعا  وجتمع 
)العاملية(  والكالســيكية  والغربيــة 
تأسســت عام 1969 بجهود عدد من 
املوسيقيني منهم الفنان الراحل عزيز 
علي، وسعد محمود حكمت والفنان 
املرحوم فؤاد سالم وأبرزهم املوسيقار 

منير بشير والفنانة أكنس بشير.
 ومــا زالت املدرســة الوحيــدة الي 
املرحلة  تســتقطب األطفــال مــن 
االبتدائيــة وصوالً بهم إلــى املرحلة 
اإلعداديــة ضمــن قســمي الدروس 
الفني  والقســم  االعتيادية  التربوية 
املوســيقى  في  املتخصصة  للدروس 
كان  عديــدة  ولســنوات  والباليــه. 
املدرســون أغلبهــم مــن مســرح 
البولشــوي فــي روســيا وحضــروا 
خصيصــاً إلى العــراق لتعليم فنون 
الوقت  وفــي  واملوســيقى،  الباليــه 
التدريس هم من  احلالي جميع طاقم 

العراقيني.

بغداد- الصباح الجديد:
نََفَذ الفنان بالل بشــير لوحــٌة بعنواِن 
)قادمون يا نينوى( ملناسبِة حتريرِ املوصل 

من عصاباِت داعش اإلرهابية.
وَجــاَء تَنفيــُذ اللوحة عــام ٢٠١٧ ِعنَد 
إقامَة معرض بعنواِن )النصُر املبني( في 
بِقياِس  واللوحَة  العامــة،  الفنون  دائرِة 

١٠٠سم & ٨٠ سم.
األســلوَب  الفنان  فيهــا  وٱســتخدَم 
القوات  ُمقاتِلي  أحَد  لتجِسيِد  الواقْعي 
األمنيــة العراقيــة التابعَة للحشــد 
تََصديُه للعصاباِت  أثناء  الشــعبي في 

اإلرهابية.
واللوحــُة مُتَثُل صــورًة حقيقيًة إلحدى 

الفنان  وَظَفها  الفوتوغرافية  اللقطاِت 
بطريقــِة التوليــف لبعــِض العناصرِ 
خلدمِة العمل، فآدَخَل في اللقطِة قيادًة 
للعجلــِة والْعلَم العراقي إشــارًة إلى 
الُسرعِة في حَتِقيِق النصر ونََقَل رِسالًة 
للْعالــِم بقوِة وإرادِة الشــعب العراقي 
في حتريرِ أراضيــه املُغَتَصبَة. وتَُعد َهِذه 

اللوحة هــي إحدى األيقونــات الفنية 
القوات  وتَضِحيات  انتصارات  تُؤرخ  التي 
االمنيــة العراقية. والفنان بالل بشــير 
هو أحد الفنانني املُرَِمني لألعماِل الفنية 
املَتَحفية في دائرة الفنون العامة بوزارِة 
الثقافة َعَمَل على تَّرِميِم عدد كبير من 

األعماِل الفنية املَتَحفية.

"َقاِدُموَن يا َنيَنوى " لوحة للفناِن ِبالل َبشير

الجمعة المقبل..عرض باليه 
على مسرح مدرسة المعارف ببغداد

مطالبات بتنفيذ مشروع بناء "دار األوبرا" 

البصرة - الصباح الجديد:
أصبحت إيالف حميد، وبعد مشاركتها في عدد 

من الدورات التدريبية، املدربة األولى على مستوى 
البصرة والبالد في مجال الغوص، مقتحمة بهذه 

اخلطوة رياضة كانت حكرا على الرجال سنوات 
طويلة.

وقالت إيالف في تصريح تابعته الصباح اجلديد: 
"نساء البصرة في اآلونة األخيرة وبسبب السفر، 

صارت لديهن رغبة بتعلم جتربة الغوص، وفي 
البصرة ال يوجد كادر نسائي يعلم هذه الرياضة، 

ومن هنا دخلت دورات في مجال الغوص وحصلت 
على شهادة كأول امرأة تدرب الغوص في العراق، 

كما حصلت على رخصة للتدريب".
ولم تكتف إيالف بالغوص فقط، فقامت بافتتاح 

دورات لتعليم األطفال ومن جميع الفئات العمرية 
رياضة السباحة، أما املتدربة “ريتاج” وبعد جناتها من 
حادث غرق، التحقت بإحدى هذه الدورات، وأصبحت 

اآلن قادرة على إنقاذ نفسها إن تعرضت للموقف 
ذاته.

وتقول ريتاج إن “تعلم السباحة استغرق مني ثالثة 
أيام.. كنت خائفة ويائسة من تعلمها، لكن كابنت 

إيالف شجعتني وعلمتني السباحة والغوص”.
وسارع كثير من األهالي إلى تسجيل أبنائهم 

كي يتعلموا هذه الرياضة، فهي ليست وسيلة 
للتسلية فقط، بل تؤدي إلى حتسني صحتهم.

قلة املسابح اخملصصة للنساء هي املشكلة 
األكبر أمام الدروس امليدانية لتعليمهن الغوص 
والسباحة، لذلك تركز إيالف على تعليم صغار 
السن في مدينة يحدها البحر وتشطر األنهار 

مناطقها.

أول امرأة تدّرب الغوص 
والسباحة في البصرة

زينب الحسني

متابعة - الصباح الجديد:
تتــرأس املمثلــة األمريكية 
جوليــان مور جلنــة حتكيم 
البندقيــة  مهرجــان 
في  يقام  الذي  الســينمائي 
أيلول املقبل، حســب ما أعلن 

املنظمون.
وترأس مور التي فازت بجائزة أوســكار 
أفضل مثلة عن فيلم »ســتيل أليس« 
2014، جلنــة حتكيم من ســتة  عــام 
أشخاص في املهرجان الذي يستمر 11 

يوماً في املدينة اإليطالية.

ويهيمن اخملرجون علــى جلنة التحكيم 
فــي مهرجــان هــذا العــام، إذ تضم 
األرجنتينــي ماريانو كوهــن واإليطالي 
واإلســباني  كوســتانزو  دي  ليونــاردو 
أودري  والفرنسية  ســوروغوين  رودريغو 

ديوان.

وفازت ديوان بجائزة األســد الذهبي في 
البندقية العام املاضي عن فيلمها »ذي 
إيفنــت« الذي يتمحور حــول عمليات 

إجهاض سرية.
كمــا تضم جلنــة التحكيــم املمثلة 
اإليرانية ليلى حامتي وكاتب الســيناريو 

الياباني البريطاني كازو إيشيغورو.
البندقيــة  أن مهرجــان  إلــى  يشــار 
السينمائي هو األقدم في العالم، ومن 
وتقام نسخته  املهرجانات شهرة.  أكثر 
التاســعة والسبعون في الفترة من 31 

آب إلى 10 أيلول من العام اجلاري.

"جوليان مور" تترأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية

متابعة - الصباح الجديد :
كشــف باحثون في دراسة جديدة أن 
تناول تفاحة يوميا ميكن أن يســاعد 
في محاربة االكتئاب، حسب ما نقلت 

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقام باحثون من جامعة أســتون في 
برمنغهام بدراســة حالــة نحو 430 
شــخصا بالغا ملعرفــة كيف أثرت 
عاداتهــم الغذائيــة على 

صحتهم العقلية.
النتائــج  وأظهــرت 
األشــخاص  أن 
تناولــوا  الذيــن 
خمــس قطع من 
املوصى  الفاكهة 
يــوم  كل  بهــا 
عرضة  أقل  كانوا 

لإلصابة باالكتئــاب، كما كانت صحتهم 
العقلية جيدة.

وجــدت  املقابــل،  فــي 
األشخاص  أن  الدراسة 

يتناولون  الذين 
ئــق  قا ر
البطاطــس 

بشــكل 
يشعرون  دائم 
ت  يا مبســتو
مــن  عاليــة 
فضال  القلــق، 

"الهفوات  عــن 
لعقليــة  ا

اليومية".
ويعتقــد الباحثون أن الفوائــد اإليجابية 
للفاكهــة ميكــن أن يكون مردهــا إلى أن 

النــاس يتناولونها نيئــة، وهو ما يجعلها 
األكسدة  بفوائدها، مثل مضادات  حتتفظ 

احليوية واأللياف واملغذيات.
للدراســة،  الرئيســي  املؤلف  وقال 
نيكــوال جني تــوك: "التقليل 
اخلفيفة ميكن  الوجبات  من 
بسيطة  طريقة  يكون  أن 
لتحسني  للغاية  وسهلة 

صحتنا العقلية".
وأضاف: "بشكل عام، من 
اجلدير محاولة التعود على 
الفاكهة  وعاء  اســتخدام 

بشكل يومي".
ولم يقترح الفريق، الذي أجرى 
التي  الفاكهة  كمية  الدراســة، 
الصحة  لتحســني  يوميا  تناولها  يجب 

العقلية.

تناول تفاحة يوميًا يقضي على اإلكتئاب

بغداد - الصباح الجديد:
منظمــة  مبنــى  احتــوى 
على  باريس  في  اليونســكو 
باب خشبي نصب في الطابق 
الســابع من املبنــى وهو من 
اعمال النحات العراقي الكبير 
محمد غني حكت عـام ١٩٨٦.
وهذا الباب نصب بعد تقدميه 
اجلمهوريــة  مــن  كإهــداء 
منظمــة  الــى  العراقيــة 
اليونســكو وهــو من مادة 
بأنامــل  حفــر  اخلشــب 

الفنـان العراقـــي الكبيـر محمـد 
غنـي حكمـت. 

وحفـر علـى إطــار البـاب )هـديــة 
الـعراقـية  اجلـمهـوريـة  قـبل  مـن 
عــــام  الـيونسكـــو  ملنـظـــمة 

.)١٩٨٦
 ولـد الـفنان محمـد غني حكمت 
في 20 نيســان عـــام ١٩٢٩ وتوفي 
أيلـــول عام ٢٠١١،  الـ12 مـن  فـي 
وهو أحـد أهـم النحاتـني العراقيني 

فـي التاريـخ احلديـث.

"باب" للنحات محمد غني حكمت 
في مبنى منظمة اليونسكو

بغداد - الصباح الجديد:
كشف الفنان محمد هاشم، عن أبرز أعماله 
املقبلة، فيما تطرق إلى أدائه دور البطولة في 
مسلســل بنات صالح الذي عرض في شــهر 

رمضان الفائت. 
وحتدث الفنان هاشــم: بدايًة عن شــخصية 
صالح أنه متاهى مع الشــخصية منذ اجللوس 
حول طاولة التمرين األولى للقراءة في الورق"، 
مؤكدا، "واآلن أفرح بعد مرور أشــهر عدة على 
عرض املسلســل، عندما ينادينــي الناس في 

الشارع صالح".
ويرى هاشــم، أن "جناحه في النفاذ الى قناعة 
املشــاهدين، نابع مــن حرصه علــى إيصال 
حالة الظلم الذي تعرضت له الشــخصية"، 
مضيفا، "أستعد ألداء شخصية هاملت، في 
مسرحية أعدها غامن حميد، وسيخرجها عن 
نص املسرحية الشهيرة "هاملت" من تأليف 

األديب اإلنكليزي وليم شكسبير". 
وواصل، "كذلك سأتشرف بأداء دور إلى جانب 
الفنــان محمود أبــو العباس في مســرحية 

بالتمرينات،  الشــروع  "بعد  "العم"، مبينــاً، 
املسرحية سوف تعرض على املسرح الوطني، 
ضمــن املوســم احلالــي للفرقــة الوطنية 

للتمثيل".

بغداد - الصباح الجديد:
تقــوم الــدار العراقيــة لألزيــاء بتوثيــق أزيائها 
الفلكلورية، وذلك بتصويرها في مبنى القشــلة 
التراثــي. ويأتي هذا املشــروع من أجــل الترويج 
للســياحة الداخليــة، وبهــدف توثيــق األماكن 
الســياحية، وعبر جلســات وعروض أزياء، الظهار 
مالمح اجلمــال والعراقة ملواقعنا التراثية، ونشــر 

صــور اإلبداع في وســائل التواصــل االجتماعي، 
وتعريف فئات اجملتمع خاصًة الشباب بسحر التنوع 
في بالدنــا التي تزخر بكنوز حضاريــة وفلكلورية 
تعزز الوحدة الوطنية. وجتمع عملية التوثيق روعة 
التصميم للزي التراثي وجمالية األجواء التاريخية 
فــي تناغم لوني رائــع، برع في أدائهــا فنانو الدار 

العراقية لألزياء.

عروض لألزياء الفولكلورية 
في مبنى القشلة

محمد هاشم يكشف عن أبرز 
أعماله الجديدة
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