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بغداد - الصباح الجديد:
كشــف رئيــس اركان اجليش 
الفريــق اول ركن عبــد االمير 
رشيد يار اهلل، اعداد وتفاصيل 
والقوات  والقواعــد  النقــاط 
علــى  املتواجــدة  التركيــة 
في  البالدوجاء  شمالي  أراضي 
تســجيل بث امس األحد على 
على  يوتيوب،  العاملــي  املوقع 
لســان يار اهلل فــي مداخلته 
رفقــة  اســتضافته  خــالل 
القيادات االمنية ووزيري الدفاع 
واخلارجيــة فــي البرملان امس 
تبليغنــا  »مت  الســبت:  األول 
بعــدم االفصــاح عــن اعداد 
القــوات التركيــة«، مبيناً أن 
»هناك خمس قواعد عسكرية 
رئيسية للقوات التركية واكثر 
من اربعة االف مقاتل تركي في 

هـذه النقاط«.
واضــاف، أن »هناك حالة ازدياد 
العديد  االتراك واحتالل  بتوغل 
املاضي  العام  املناطق وفي  من 
كانــت 40 نقطة عســكرية 
واليوم هناك 100 نقطة داخل 
قليال  وتبعد  العراقية  االراضي 
ودهوك«، مجددا  العمادية  عن 
دعوته الى »ضرورة ارسال قوات 
من اجليش والبيشمركة ملسك 
هذه املناطق ومســك املناطق 
الفارغة من قوات احلدود الجبار 
االتــراك على تــرك نقاطهم 
والسيطرة عليها وحتى ال يتم 
بالتقدم  لألتراك  فرصة  اعطاء 
وايقاع  مدفعيتهــم  ونشــر 

باملواطنني«.وأوضح:  اخلســائر 
»من حيث املبدأ فأن مســافة 
التي تقل  376 كيلو متــر  الـ 
او تزداد بــني العراق وتركيا هي 
ضمن حدود االقليم مع تركيا، 
حيث ان القوات االحتادية ليس 
يتواجد  او  الســلطة  لديهــا 
تلك  اي مــن جنودها ضمــن 
املســافة، وإذا ارادت الدخــول 
املوافقات للوصول  عليها اخذ 
الى هنــاك« – بقصد موافقة 
حكومة اإلقليــم - مؤكدا ان 

»املوجــود هناك مــن القوات 
هي لالنذار وليست مقاتلة وال 
تســتطيع الدفاع عن نفسها 
ودائما في احلروب تاخذ القوات 
املقاتلــة مكان قــوات االنذار 
عندمــا تشــرع قــوات دولة 

معينة على مهاجمتها«.
وحتــى يــوم امس، لــم يكن 
الغالب االعم من املســؤولني 
ان  يعلم  أيضــا،  واملواطنــني 
عديــد القــوات التركية، يزيد 
على عديــد القوات األميركية 

املوجــودة فــي البــالد بنحو 
التفاعــل  ان  غيــر  رســمي، 
اجلماهيري، والغضب الشعبي، 
إزاء القصف التركي الذي طال 
منطقة  في  سياحيا  مجمعا 
دهوك  حملافظة  التابعــة  زاخو 
يوم األربعــاء املاضي، والدعوة 
الــى عقد جلســة طارئة في 
النواب، ورفع احلكومة  مجلس 
التركي  االنتهاك  ضد  شكوى 
واعداد ملف بشــأن  األخيــر، 
حدثت  التي  االنتهــاكات  كل 

املاضيــة،  الســنوات  خــالل 
دفعــت القائمني علــى االمر، 
الى   العسكريني منهم  سيما 

الكشف عن احلقائق املغيبة.
ويذكر في هــذا الصدد أيضا، 
القــرى  مــن  العشــرات  ان 
للحدود  املتاخمــة  الكرديــة 
مــع تركيــا، مت اخالؤهــا، من 
ســاكنيها الذين اضطروا الى 
النــزوح صوب مناطــق أخرى 
اقــل تهديــدا، او بعيــدة عن 
املناطق التي تســتهدف فيها 

القــوات التركية حزب العمال 
الكردستاني الذي يتوزع العديد 
مــن مناطق اإلقليــم ويتخذ 
ومنطلقات  معسكرات  منها 
لعمليات عسكرية ضد اجليش 
التركي، الذي يتذرع غالبا بأنه 
يضطر الــى مهاجمة عناصر 
خطرا  باعتبــاره  احلــزب  هذا 
يتهدد بــالده، وهــذا ما يضع 
امام  واالقليم  البالد  حكومتي 
حتديات كبيرة في احلفاظ على 

أرواح املواطنني وممتلكاتهم. 

حقائق مغيبة يكشفها رئيس اركان الجيش:

خمس قواعد عسكرية ومائة نقطة و4000 مقاتل 
عديد القوات التركية المتواجدة شمالي البالد

بغداد - الصباح الجديد:
انتهــت األمانــة العامة جمللس 
الــوزراء مــن إجنــاز التصاميم 
مجســراً   14 بإنشــاء  اخلاصة 
ونفقاً فــي مناطق متفرقة من 
االختناقات  ملعاجلــة  العاصمة 
حتريك  تواصــل  فيما  املروريــة، 
املشاريع املتلكئة التي انيط بها 

في عدد من محافظات البالد.
وافــادت األمانــة العامة جمللس 
الــوزراء في بيــان نقلته وكالة 
األنباء العراقيــة )واع(، إن األمني 
العام جمللس الوزراء حميد الغزي 
تــرأس اجتماع اللجنــة العليا 
ملعاجلة االختناقــات املرورية في 
بغداد، وانــه أورد خالل االجتماع 
الــوزراء  رئيــس مجلــس   « أن 
مصطفــى الكاظمــي، وّجــه 
بضرورة إيالء هــذا امللف أهمية 
قصوى ؛ ملا له من انعكاســات 
إيجابية ملعاجلة أزمة االختناقات 
املرورية التي تشهدها العاصمة 
والعمل بجديــة إلجناز  بغــداد، 
املشــروعات املدرجة ضمن هذه 

امللف ».

وقفت  اللجنــة   « أن  وأضــاف، 
علــى معاجلة األســباب ووضع 
املالئمة، مــن خالل عدد  احللول 
املشــروعات التي باشــرت بها 
اجلهــات القطاعيــة، واالنتهاء 
مــن مرحلة إعــداد التصاميم 
ملشــروعات أخرى، مشــيراً إلى 
التصاميم  االنتهــاء من إجنــاز 
مجســراً   14 بإنشــاء  اخلاصة 
ونفقاً فــي مناطق متفرقة من 

العاصمة ».
ووجــه الغــزي بعرضهــا على 
شــركة استشــارية رصينــة 
إلبــداء املالحظــات النهائيــة، 
وإضافة ملســات فنية وحضارية 
عليهــا، قبل الشــروع بعملية 
إلى  إضافة  والتنفيــذ،  اإلحالة 
الوصــول ملراحــل متقدمة في 
إنهــاء التعارضــات ضمن خط 
ســير مشــروع القطار املعلق، 
النقل  وزارتــي  بني  بالتنســيق 

والكهرباء وأمانة بغداد.
ولفــت الغزي إلى أن » نســبة 
)الدورة  اإلجناز في مشروع طريق 
 )80%( بلغــت  اليوســفية(   –

فترة  خــالل  افتتاحه  وســيتم 
شــهرين، فضالً عــن تقدم في 
مشــروع  ضمن  العمل  مراحل 
العاصمــة  مداخــل  تطويــر 
اخلمســة »، موضحــاً أن » كلَّ 
هذه املشــروعات ستسهم في 

فّك االختناقات املرورية ».
أوردت  احملافظات،  مستوى  وعلى 

حركت  انهــا  العامة،  األمانــة 
أربعة االف مشروع من املشاريع 
املتلكئة في قطاعات مختلفة، 
من بينها التخلص من نســنبة 

عالية في ملوحة نهر الفرات.
وقــال املتحدث باســم األمانة 
العامــة حيدر مجيــد، لوكالة 
إن  )واع(،  العراقيــة  األنبــاء 

من  وضعت  احلاليــة  »احلكومة 
أولوياتهــا وضمــن برنامجهــا 
القصــوى  األهميــة  الــوزاري، 
في حتريــك املشــاريع املتوقفة 
واملتلكئــة والتــي يصل عددها 
مشــروع،   )6000( من  أكثر  إلى 
الفتــرة  خــالل  واســتطاعت 
املاضيــة حتريك أكثر من )4000( 

مشروع في مختلف القطاعات 
وبجميع احملافظات«.

وأضاف مجيد، أنــه »مت تكليف 
األمانــة العامة جمللــس الوزراء 
باإلشــراف على عــدد من هذه 
بدورهــا  وشــكلت  املشــاريع، 
اللجان والفرق وباشرت باالطالع 
على حيثيات املشــاريع ودراسة 
حتديد أسباب تلكؤها ومت فرزها«.

العامة  »األمانة  أن  إلــى  ولفت 
جمللس الوزراء، وبإشــراف مباشر 
جمللس  العــام  األمني  قبــل  من 
الوزراء، حميد الغزي، استطاعت 
بني  التقاطعات  كافــة  معاجلة 
ومعاجلة  العالقــة،  ذات  اجلهات 
األســباب القانونيــة واملاليــة 
والفنيــة التي حالت دون إكمال 
املشاريع، فضالً عن توقيع مالحق 
العقود، ومن ثم استئناف العمل 
من قبل الشــركات املنفذة بعد 
املالي بعد  الغطــاء  توفير  أن مت 
معها  متتالية  اجتماعات  عقد 

بحضور اجلهات القطاعية«.
إنــذار  »توجيــه  إلــى  وأشــار 
ومنحها  املتلكئة،  للشــركات 

مدة للوصول إلى نســب اإلجناز 
التــي مت حتديدهــا، وبعكســه 
وسحب  محاســبتها  ســيتم 
العمــل إن اســتوجب األمــر«، 
إلى  وصلت  »املشاريع  أن  مؤكداً 
نسب إجناز متقدمة ومنها ما مت 

تسليمه بالكامل«.
ونــوه إلــى أن »مشــروع وزارة 
التربيــة رقــم )1( املتلكئ منذ 
عشر ســنوات، مت تسليم ملفه 
إلى األمانة العامة جمللس الوزراء، 
وكان يحتوي على )11( مشكلة 
بالكامــل  حلهــا  مت  قانونيــة 
بتنسيق مباشر من قبل األمانة 
تسلم  ومت  الوزراء،  العامة جمللس 
أكثــر من )100( مدرســة خالل 

مدة ستة أشهر«.
وبــني، أن »محافظــة ذي قــار، 
شــهدت حملــة عمرانية على 
املشاريع  متابعة  األول  شــقني، 
والثاني  واملتوقفــة،  املتلكئــة 
اإلعداد لتعليمات صندوق إعمار 
األمانة  واســتطاعات  احملافظة، 
العامة جمللس الوزراء، افتتاح عدد 
املتوقفة، وحتريك  من املشــاريع 

)114( مشروعاً منها، إضافة إلى 
املباشرة بـ )206( مشاريع ضمن 
صندوق إعمــار احملافظة، وخالل 
فترة عشرة أشهر مت افتتاح )42( 
مشــروعاً وجهوزية )108( أخرى 

لالفتتاح قريباً«.
وبشأن معاجلة مياه نهر الفرات، 
قال مجيــد، إن »األمانة العامة 
جمللس الوزراء أشرفت أيضاً، على 
مشــروع معاجلة ملوحة حوض 
نهر الفرات، واستطاعت اللجنة 
حتقيق نسبة )%75( من املشروع، 
وإنهــاء )%35( من امللوحة خالل 

فترة ستة أشهر«.
وختــم بالقــول: »أمــا بقيــة 
وكذلــك  املتلكئــة  املشــاريع 
املشاريع اجلديدة والتي حتتاج إلى 
تخصيصات مالية، فتم اإلعداد 
لها خــالل البرنامــج احلكومي 
واملباشــرة  متويلها  ويتم  املقبل 
املوازنة«، مؤكدا  إقرار  بعد  فيها 
أن »جميع املشاريع التي تشرف 
عليهــا األمانــة العامة جمللس 
الــوزراء لم تشــهد تلكــؤا أو 

توقفا«.

امانة مجلس الوزراء تنجز تصاميم 14 نفقا ومجسرا في بغداد لفك االختناقات المرورية
حركت أربعة االف مشروع متلكيء في المحافظات

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

فيتش للتصنيف االئتماني تتوقع 
6انخفاض نسبة الدين الحكومي في البالد المعارك الروسية االوكرانية تدخل شهرها

3السادس وبين معطياتها تغير النظام العالمي

السليمانية - عباس اركوازي:
أعلن 52 من املعتقلني واحملكومني من 
نشطاء وصحفيني في بادينان إضرابا 
عاماً مفتوحاً في الســجن، مؤكدين 
إنهم لن ينهوا اإلضــراب إذا لم تتم 

االستجابة ملطالبهم.
وقال 52 من الســجناء فــي بادينان 
في رسالة وجهوها إلى األمم املتحدة 
وممثلي الــدول والراي العــام، »نحن، 
من  ومجموعة  بادينــان  كســجناء 
والسجناء  والناشــطني  الصحفيني 

في سجن إصالح البالغني في أربيل، 
قررنا اعــالن اإلضراب العام احتجاجا 
التعســفية  السياســيات  علــى 
من  بالضد  االقليم  في  للســلطات 

معتقلي الرأي في كردستان«.
وجاء في الرسالة: »إن اضرابنا املفتوح 
جاء على خلفية طلبنا منح اإلفراج 
املشروط مبوجب املادة 331 من قانون 
احملاكم اجلنائية، وهو حقنا القانوني، 
ولكن تتم املماطلة بالطلب من قبل 
ضغوطات  مع  جتاوبــا  العام،  املدعي 

لسلبنا  تســعى  وشخصية  حزبية 
حقوقنا التي كفلها القانون.

واضافــوا فــي البيان الذي ارســلوا 
اجلديد،  الصبــاح  الى  نســخة منه 
لقد »بــات جليا للجميع ان اعتقالنا 
يتنافى مــع مبادئ حقوق االنســان 
واملبادئ الدميقراطية، جاء على خلفية 
مطالبتنــا بحرية التعبيــر واحلقوق 
والقصف  لالحتالل  وتصدينا  العامة 
التركي، في الوقــت الذي تذرف فيه 
حكومــة االقليم دموع التماســيح 

التركية«.   االعتــداءات  ضحايا  على 
من  والصحفيني  النشــطاء  وطالب 
القابعني في سجن  بادينان  معتقلي 
االصالح باربيل املعتقلني في سجون 
أمن كردستان وإصالحاتها، أن يعلنوا 
لغايــة احلرية أو  إضرابــا مفتوحــاً 
املوت لتســوية قضاياهم، ألن هناك 
تدخــال واضحا في شــؤون القضاء، 
واإلجراءات  القضــاء  لتعطيل  منعاً 
القانونية، حتــت ضغط من حكومة 

اإلقليم.

بغداد - وعد الشمري:
تؤكد أطراف في اإلطار التنســيقي 
أن تأخير تشــكيل احلكومة تتحمله 
القــوى الكرديــة، كونها لــم تتفق 
رئيس  ملنصب  املرشــح  حسم  على 
اجلمهوريــة، الفتة إلــى أن أمام هذه 
القوى مهلة أخيرة وبخالفه ســوف 
يتم اتخاذ القرار املناســب، ملمحه 
إلى وقوفها إلى جانب مرشح االحتاد 

الوطني الكردستاني برهم صالح.
وقال عضو ائتالف دولة القانون فاضل 

مــوات، فــي تصريح إلــى »الصباح 
اجلديد«، إن »تأخير تشكيل احلكومة 
يتحمله احلزبان الكرديان الرئيســان، 
لعدم اتفاقهما على تقدمي مرشــح 

واحد لرئاسة اجلمهورية«.
وأضاف موات، أن »االطار التنســيقي 
أو مشــكالت،  لديــه خالفات  ليس 
وشــكل جلنة رباعيــة تتولى تقدمي 
وضعــت  الــوزراء  رئيــس  مرشــح 
اتفاقات بشأن  الضوابط مع حصول 
املواصفات املطلوبة في هذا املرشح«.

وأشــار، إلى أن »هذه اللجنة ســوف 
تقدم أفضل املرشــحني إلى الهيئة 
الذين  التنســيقي  لإلطــار  العامة 
ســوف يصوتون على رئيــس الوزراء 
ومن بعد ذلك يتم تقدميه إلى رئيس 

اجلمهورية بهدف تكليفه رسمياً«.
وأوضح موات، أن »اتفاق احلزبني على 
مرشح واحد، أو اتفاقهما على دخول 
كل منهما مبرشــح ســوف يسهل 
ويسّرعها،  احلكومة  تشكيل  عملية 
فاالطار التنسيقي ال يريد إطالة أمد 

األزمة السياسية أكثر من ذلك«.
وشــدد، على أن »اخليار لــدى االطار 
التنســيقي فــي حالة عــدم اتفاق 
ســوف  بأنــه  الكرديــني  احلزبــني 
يصوت إلى مرشــح االحتــاد الوطني 

الكردستاني«.
ومضــى مــوات، إلــى أن »االطــار 
التنسيقي سوف يتخذ موقفاً خالل 
أســبوعني بالنسبة لعملية انتخاب 
رئيس اجلمهورية ولــن نتحمل املزيد 

من التأخير«.

 الخالف الكردي على رئاسة الجمهورية يعرقل
تشكيل الحكومة وسنصوت لمرشح االتحاد

52 ناشطا وصحفيًا من المعتقلين في سجون اربيل 
يعلنون اضرابا مفتوحا

وجهوا رسالة عاجلة الى االمم المتحدة والبعثات االجنبية اإلطار التنسيقي:

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف عضو احلزب الدميقراطي 
امس  محمد  وفاء  الكردســتاني 
االحد، عن استشــهاد 138 مدنيا 
عام  منذ  التركــي  القصف  جراء 
2014 ولغاية االن، مبينا ان إقليم 
كردســتان املتضــرر االكبــر من 

العدوان التركي.
وقــال محمد إن “العشــرات من 

القرى واملدن مت تدميرها او اخالئها 
مــن الســكان بســبب الصراع 
بني حــزب العمال الكردســتاني 
والقوات التركية في داخل العمق 

العراقي”.
واضاف ان “القوات التركية قتلت 
138 شهيدا منذ عام 2014 ولغاية 
االن وسط سكوت حكومي كبير 

بسبب الضغوط السياسية”.

بغداد-الصباح الجديد
النيابية  العالقــات  جلنــة  اعلنــت 
امس االحد، عقد اجتماع مشــترك 
يجمعها اليوم مع جلنة االمن والدفاع 
لتوحيــد توصيــات اللجنتــني قبل 
عرضها على مجلــس االمن الدولي، 
يوم  بنحو طاريء  والتي ســيعقدها 
غد الثالثاء، بطلب من حكومة البالد 
بشــأن االعتداءات والتركية األخيرة، 
مشــيرة الى عزمها فتح ملف املياه 

بني البلدين أيضا.
وقال رئيس جلنــة العالقات اخلارجية 
تصريح  فــي  الفائز  عامــر  النيابية 
تابعتــه الصباح اجلديــد،  ان »جلنة 

تقريرا  اعــدت  النيابيــة  العالقــات 
بتوصياتها خــالل اجتماع لها اليوم 
فضال عن اعداد جلنــة االمن والدفاع 

توصياتها«.
ســتجتمعان  »اللجنتني  ان  وأضاف 
يوم غد وتعدان تقريــرا موحدا حول 
االعتداءات التركية وملف التجاوزات 
التركية علــى حصص العراق املائية 
ويعرض بجلســة اجمللــس اخملصصة 

الثالثاء املقبل«.
ويذكر فــي هذا الصــدد ان مجلس 
االمن استجاب امس األول الى طلب 
البالد بعقد جلسة طارئة وحدد لها 

غدا الثالثاء موعدا.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت وزارة املوارد املائية أمس األحد، 
بإن تركيــا ربطت إطــالق حصص 
مائيــة إضافية إلى العــراق، بزيارة 
وفد منهــا لالطــالع ميدانيا على 
حجم اخلزين املتوفر ضمن ســـدود 
وخزانات البالد. وقـــال رئيس قسم 
الســيطرة في املركز الوطني إلدارة 
الرسمي  املتحدث  املائية  املــــوارد 
باســم الــوزارة حــامت حميــد في 
تصريح رســمي: » إن وزيـــر املوارد 
مهدي احلمداني طلب مـن مبعوث 
الرئيس التركي فيسيل أوغلو، زيادة 
اإلطالقــات املائية فــي نهري دجلة 
والفرات من أجل جتاوز البالد لألزمة 
املائية احلالية«. وأضـــاف أن »أوغلو 
ربط إطالق حصــص مائية إضافية 

إلــى العــراق، بزيارة وفد تـركـــي، 
لـالطـالع ميدانيا على حجم اخلزين 
البالد،  املتوفر ضمن سدود وخزانات 
املائية  اإليـــرادات  أن  كاشــفا عن 
احلالية من تركيا ال تتجاوز 35 باملئة 
من املعدل العام، بينما كانت أنقرة 
قد وعدت في وقت ســابق، بإطالق 
ما ال يقــل عن 50 إلى 70 باملئة إلى 
نهري دجلة والفــرات«. وبني حميد 
في الســياق ذاتــه، أن العراق يأمل 
من تركيا أن تطلق خالل الشــهرين 
املقبلــني، كميــات مناســبة من 
خزينها  لتعزيــز  املائيــة،  احلصص 
خالل األشــهر املتبقيــة من العام 
احلالي، الذي استهلك بشكل كبير 
مؤخرا بســبب ارتفاع درجات احلرارة 

واالستهالك العالي.

138 مدنيا استشهدوا جراء 
االنتهاكات التركية منذ 2014

توصيات نيابية بشأن االعتداءات 
التركية وملف المياه امام مجلس 

االمن الدولي غدا

تركيا تشترط االطالع ميدانيا على 
الخزين المائي قبل زيادة االطالقات للبالد



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

للمياه  العامــة  الهيئة  تســتمر 
اجلوفية في ســعيها لتوفير املياه 
في جميع محافظات العراق بهدف 
معاجلة الشــحة املائية ومن اجل 
للمواطنني  اآلنية  االحتياجات  سد 
ســواء كانت الغراض الشــرب او 
املتعددة  اليومية  االســتخدامات 
وكذلك لالغراض الصناعية اضافة 
زيادة  بهدف  املزروعات  الى ســقي 
الرقعة اخلضراء وخاصًة في املناطق 

البعيدة عن املياه السطحية .
وأكد املصــدر اإلعالمي في الهيئة 
حيث بلغ عدد االبــار املنجزة خالل 
شهر حزيران لعام 2022 في عموم 
آبار  بئرا متضمنة   )177( احملافظات 
املائية  الشــحة  وآبار  العام  النفع 
في احملافظات باالضافة الى فحص 
)55( طاقم ضخ  بئرا ونصب   )101(

وصيانة )9( طواقم ضخ .
 وقــد جــاءت حصيلة هــذه االبار 
الفروع  من خالل  متواصلة  بجهود 
محافظتنا  اغلــب  علــى  املوزعة 
الوصول  فــي  الهيئة  ســعيا من 
الى اعلى النســب من االنتاج من 
حيث عدد االبــار املنفذة التي يتم 
املناطق  على  الكشف  بعد  اجنازها 
اخملتارة جيولوجيا من خالل مالكات 
الفروع  فــي  عاملة  متخصصــة 
وباشــراف مباشــر من قبل مدير 

الفرع.
حيــث مت حفر )4( آبار في العاصمة 
بغــداد خالل شــهر حزيــران كما 
مت فحــص )4( آبــار فــي مناطــق 
متعــددة مــن احملافظــة  بجهود 
فرقتــي حفــر )111 - 112( وذلك 
لتنشــيط الوضــع املائــي فــي 
احملافظة وســد االحتياجات االنية 
للمواطنــني من املياه واســتغالل 
صحيحة  بطريقة  اجلوفيــة  املياه 
لالغــراض الزراعيــة باالضافة الى 
املنزليــة اخملتلفة  االســتخدامات 
ومنها بئر وزارة الشــباب والرياضة 
بعمق )25( مترا وبئر قرية البو عامر 

بعمق )24( مترا اضافة  الى نصب  
طاقم ضخ واحد.

وكذلك ســاهمت الهيئة وبصورة 
مباشرة في احلد من ظاهرة شحة 
املياه التي تعانــي منها محافظة 
ديالى  نتيجة قلــة الواردات املائية 
باالضافــة الى الظــروف املناخية 
احلرارة  درجــات  بارتفاع  املتمثلــة 
والتي كان لها دور فعال في زيادتها 
للمســاهمة  وذلــك  وتفاقمهــا 
فــي تقليل معانــاة املواطنني في 
احملافظة حيث كان لهذه الشــحة 
املائيــة تأثير كبير علــى حياتهم 
اليوميــة . حيث اجنزت الهيئة )84( 

بئرا مائية خالل شــهر حزيران من 
خالل جهود العاملني في فرق احلفر 
وبأعمــاق  و)78(  و)51(  و)74(   )73(
مختلفــة  تتــراوح بــني )-20 84( 
مترا لدعم محطات االســالة في 
احملافظة واستخدام املياه لالغراض 
اليوميــة اخملتلفة وكذلــك توفير 
محافظة  بســاتني  لدعــم  املياه 
ديالى ضمن خطــة حفر )100( بئر 
في بساتني احملافظة وايضاً فحص 
)51( بئــرا. وتواصل الهيئة تكثيف 
جهودهــا فــي محافظــة نينوى 
لتوفير املياه فــي املناطق البعيدة 
واستخدامه  السطحية  املياه  عن 

واالستخدامات  الشــرب  الغراض 
الى  باالضافة  اخملتلفــة  اليوميــة 
ســقي املزروعــات وارواء احليوانات 
حيــث تكللت هذه اجلهــود باجناز 
)9( آبار خالل شــهر حزيــران لعام 
2022 باعماق تتــرواح مابني )150ـ 
300( م بجهــود العاملني في فرق 
احلفر العاملــة في الفرع منها بئر 
مستشــفى ربيعة بعمــق )200( 
 )266( مترا وبئــر اصفوك بعمــق 
متــرا اضافة الى فحص )7( آبار في 

احملافظة .
اما في محافظة كربالء املقدســة 
الفنية  املــالكات  باشــرت  فقــد 

والهندســية العاملة فــي الفرع 
باجناز )7( آبار اضافة الى فحص )8( 
آبار فــي احملافظة منها بئر حديقة 
اجلنائــن / بلديــة عني متــر بعمق 
)90( متــرا وكذلك اجناز بئر حديقة 
حي رمضــان دور احلجر بعمق )18( 
مترا لالســتفادة من املياه اجلوفية 
اخملتلفة  اليومية  لالســتخدامات 
وكذلك سقي املزروعات والتشجير 
فــي املناطــق البعيدة عــن املياه 

السطحية .
وتأكيداً مــن الهيئة على مواجهة 
الظــروف املناخيــة احلرجــة التي 
تعانــي منها العديد مــن املناطق 

البعيدة عن املياه الســطحية في 
محافظاتنا ممـــــا دعى الهيأة الى 
تكثيف جهودهــــا  حيث متكنت 
مــن اجنــاز )3( آبار فــي محافظة 
كما  شــهرحزيران  خالل  واســط 
مت فحــص )3( آبار منهــا بئر قرية 
)60( مترا  القدمية بعمق  الشهابي 
وبجهــود فرقــة حفــر )50( وذلك 
لتنشيط الوضع املائي في احملافظة 
وسد االحتياجات االنية للمواطنني 
من املياه واســتغالل املياه اجلوفية 
بطريقة صحيحة لالســتخدامات 
الزراعيــة واالســتعماالت املنزلية 

اخملتلفة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلعت املهندســة بشرى البرزجني 
مدير العــام الدائرة خــالل زياراتها 
امليدانية ملشــروع االبنية املدرسية 
بشكل مباشــرعلى أدق التفاصيل 
االشــراف  أعمال  بتنفيذ  اخلاصــة 
واملتابعة والتــي ينفذها كادر دائرة 

املهنــدس املقيم ملشــروع املدارس 
النموذجيــة فــي جانــب الكــرخ 
واملتمثلة باملهندســة أسراء عماد 
عبــد اهلل وجميــع العاملــني في 
التربيــة  وزارة  لصالــح  املشــروع 
كجهــه مســتفيدة . وبينت املدير 
العام أن العاصمــة بغداد كان لها 

حصــة توزيع املــدارس النموذجية 
بعــدد ) 144 ( مدرســة في جانب 
الكــرخ )98( مدرســة أمــا جانب 
الرصافة )46( مدرســة موزعة على 
حســب املناطق مشيرًة الى ان هذا 
العــدد من املــدارس كمرحلة أولى 
بتنفيــذ مــن الشــركة الصينية 

)POWER CHINA( أذ مت وضع خطة 
عمل النشــاء هذا املشروع اخلدمي 
والذي ينفذ بطــرق حديثة ورصينة 
أذ وصــل العمل حاليــاً في بعض 
الى تســليح وصب  الكرخ  مدارس 
االســس والبعض االخر في مرحلة 
حفر االســس وفرش وحدل احلصى 

اخلابط حلني اجنازها بشــكل كامل . 
وأشــارت أيضاً أنه مت تشكيل فريق 
عمل مشــترك متخصص من كل 
أقســام الدائرة أضافة الى مكاتب 
الدائرة في احملافظات واملهندســني 
املقيمــني في املشــروع ومن خالل 
عقد أالجتماعات والزيارات امليدانية 

واملتابعة  االشــراف  اعمال  لتنفيذ 
لضمان حتقيق مستوى متقدم في 
تنفيذ فقرات االعمال في كل موقع 
عمل ولتذليــل املعوقات أن وجدت 
وتقدمي الدعم الكامل للعاملني في 
املشــروع للوصول الى نســب أجناز 

متقدمة خدمة للصالح العام . 

بغداد ـ خاص 
املنصة  “كــرمي”  أطلقــت شــركة 
في  اخلدمــات  واملتعــددة  الرائــدة 
املنطقة بالتعاون مــع وزارة النفط 
العراقيــة، مبادرة تهدف إلى نشــر 
الوعــي بأهمية اضافة اســتخدام 
السيارات، حيث  الغاز في  منظومة 
اســتحصلت كــرمي املوافقــة من 
العامة لتعبئة وخدمات  الشــركة 
الغاز علــى توفير البنــى التحتية 
الغاز  استخدام  وتسهل  تتيح  التي 

لكباتن كرمي.
ويؤكد هذا التعاون على اهتمام وزارة 
النفط العراقية والشــركة العامة 

لتعبئــة وخدمــات الغاز وشــركة 
كرمي على نشر الوعي بأهمية نظام 
الغاز وتغيير ثقافة سائقي املركبات 
جتاه حتويل الســيارات للعمل بالغاز 
والتأكيد على فوائده للمســتخدم 
مــن حيث األمــان والتكلفة وأيضّا 

تأثيره اإليجابي على البيئة.
وقــال حســني البياتــي، مدير عام 
شــركة كــرمي بالعــراق: “هدفنــا 
األساســي هو تشــجیع ســائقي 
الســيارات والكباتن العاملني على 
الغاز  اســتخدام  على  كرمي  منصة 
بدالً من البنزيــن وزيادة الوعي على 
فوائــد وأهميــة اســتخدام الغاز 

من خــالل تســهيل عملية إضافة 
منظومــات الغــاز إلى الســيارات 
معرفة  على  ومساعدتهم  للكباتن 

أماكن محطات وقــود الغاز. ونحن 
سعداء بتعاوننا مع الشركة العامة 
لتعبئــة وخدمــات الغــاز التابعة 

العراقية والذي سوف  النفط  لوزارة 
يعزز اســتخدام الغاز السائل وزيادة 
اإلقبال عليه ومن ثم دفع فلســفة 

االقتصاد األخضر في البالد”.
على  باالتفاق  كرمي  شــركة  وقامت 
عــدد الســيارات التي ســوف يتم 
العمل علــى اضافة منظومات لها 
100 ســيارة فــي املرحلة  بدءاً من 
التجريبيــة، وتهدف الشــركة إلى 
زيــادة عدد الســيارات فــي الفترة 
القادمة. كمــا مت االتفاق على تزويد 
شــركة كــرمي مبعلومات شــاملة 
الســائلة  الغاز  وقود  حول منافــذ 
املوزعة في جميع محافظات العراق 

ومشاركتها مع الكباتن.
من جهتها أكدت الشــركة العامة 
الغازالعراقية  وخدمــات  لتعبئــة 
دعمها للمبادرة التي أطلقتها كرمي 
البيئة  وإميانها بضرورة احلفاظ على 
وتوفيــر حلول أكثــر فعالية لدعم 

االقتصاد واستثمار الثروات.
وتواصــل كرمي تعاونهــا مع اجلهات 
احلكومية اخملتلفة بالعراق من خالل 
عــدد من املبادرات التــي تهدف إلى 
إحــداث تغيير إيجابــي في اجملتمع 
وتقدمي حلــول أفضل للحفاظ على 
البيئــة، خاصة في ظــل التغيرات 

املناخیة احلالیة. 

البصرة ـ سعدي السند:
تابــع مكتــب الصبــاح اجلديد في 
البصــرة جانبا مــن فعاليات عمادة 
كليــة طب األســنان فــي جامعة 
البصرة بالتنســيق مــع الزمالء في 

اعالم الكلية 

الطلبة اخلريجون رددوا القسم 
الطبي

وفي لقاء مع معــاون عميد الكلية 
سندس  الدكتورة  العلمية  للشؤون 
: احتفلت كليتنا  عبدالودود قالــت 
ترديد  مبراســيم  املاضي   االســبوع 
القســم الطبي للدفعــة )12( في 

القاعة املركزية في الكلية .
وحضــر املراســيم عميــد الكلية 
اخلاقاني  الصاحب  الدكتور فاحت عبد 
واملساعد للشؤون العلمية  والسادة 
واســاتذة  الكلية  اعضاء مجلــس 
كليــة طب االســنان اضافــة الى 

الطلبة اخلريجني .
واستهل احلفل بتالوة ايات من الذكر 
سورة  لقراءة  احلضور  ووقف  احلكيم 

الفاحتــة على ارواح شــهداء العراق 
امليامني.

املناسبة  بهذه  الكلية  والقى عميد 
كلمــة قــدم فيهــا التهانــي الى 
الطلبة بتخرجهم ولتحديهم األيام 
ببلدنا  مرت  التي  واألزمات  العصيبة 
كما قدم التهنئــة جلامعة البصرة 
لرفدهــا بطاقــات جديــدة فاعلة 
وناشــطة في مجال طب األســنان 
فــي خدمة  بدورها  والتي تســهم 
الطلبــة اخلريجني  اجملتمــع وأوصى 
باحلفاظ على سمعة ورفعة جامعة 
البصرة بالتصرف املســؤول والعمل 
اخمللص متمنيــا التوفيق للجميع .. 
بعدها ردد الطلبة اخلريجون القسم 

الطبي .

باشرت الكلية باستقبال املرضى 
وقالت الدكتورة سندس ايضا باشرت 
كلية طب األسنان باستقبال املرضى 
فــي  العيــادات التعليميــة خالل 
الصيفي  بالتدريب  اخلاص  برنامجها 
املاضي  االسبوع  اخلامسة  للمرحلة 

وملدة شهرين وحسب اجلداول املعلنة 
للطلبــة وفيمــا يخــص العيادات 
التعليمية و حسب توجيهات رئاسة 
جامعــة البصــرة، أّنه قــد مت توفير 

املســتلزمات الطبيــة الالزمة ألداء 
برنامــج التدريــب الصيفي وتهيئة 
كافــة األدوات واألجهــزة الطبيــة 
للطلبة لغرض إمتام عملية التدريب 

الصيفي بنجاح .
شــرحا  يتضمــن  البرنامــج  وإن 
األســاتذة  ونظريا من قبل  عمليــا 
املتخصصــني لبعــض التطبيقات 

العملية اجلديدة متهيدا لدراســتها 
في املرحلة اخلامسة.

تســتقبل  التعليمية  العيادات  وان 
املراجعــني الكــرام من يــوم االحد 
ولغاية يوم اخلميس ومن كل أسبوع 
صباحا  والنصف  الثامنة  الســاعة 
إلى الســاعة الثانية والنصف بعد 

الظهر 
ويهدف التدريب الصيفي إلى إّطالع 
الطلبة على بعض احلاالت التي يتم 
استقبالها لغرض العالج في املرحلة 

املتقدمة والتدريب عليها.

توصيات مؤمتر بحوث التخرج
ملناقشة  العلمي  مؤمترنا  فان  وعليه 
بحوث تخــرج الطلبة  أوصى مبا يلي 
:يحدد بداية شــهر ايار من كل سنة 
موعــدا ملناقشــة بحــوث التخرج 
للطلبة وحتــدد ايام املؤمتــر اعتمادا 
على عدد البحوث في الســنة وتتم 
املناقشــة في قاعة واحدة وباشراف 
مباشــر من قبل اللجنــة العلمية 
وليطلع  املناقشة  شفافية  لضمان 

البحوث لالســتفادة  اجلميع علــى 
من االفــكار التي تطــرح في املؤمتر 
وتعلن مشاريع البحوث الى الطلبة 
نهايــة شــهر ايلول من كل ســنة 
ليتســنى للطلبة املباشرة بالعمل 
بالبحــث مــن بداية الســنة وحث 
بحوث  العتماد مشاريع  التدريسيني 
امراض  تخــص  مشــاكل  تعالــج 
الفم واالســنان وبالتعــاون مع كل 
باقي  واالنفتــاح على  التخصاصات 
الكليات في اجلامعة و مفاحتة دايرة 
صحة البصرة ملعرفة اكثر املشاكل 
التي  واالسنان  الفم  اخلاصة بصحة 
حتتاج إلى البحــث العلمي للتعاون 
علــى ايجــاد احللــول لهــا واعداد 
كتيب يتضمــن التعليمات اخلاصة 
املطلوبة  واملتطلبات  البحث  لكتابة 
االخالقية  اللجنــة  للتفويض مــن 
للبحث العلمــي باالضافة الى ملء 
منــوذج املوافقة اخلــاص باملرضى او 
العمل  طريقة  وكذلــك  املتطوعني 
اخلــاص  البحــث  كان  اذا  املتبعــة 

باحليوانات اخملتبرية.

»المياه الجوفية« تحفر)177( بئرًا خالل حزيران الماضي 
بهدف زيادة الرقعة الخضراء في البالد 

جاءت حصيلة 
حفر االبار بجهود 
متواصلة من خالل 

الفروع الموزعة 
على اغلب محافظتنا 
سعيا من الهيئة في 

الوصول الى اعلى 
النسب من االنتاج 

من حيث عدد االبار 
المنفذة التي يتم 

انجازها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مجلس املفوضني امس األحد، تشــكيل 
جلنة إلتالف أوراق االنتخابات احملفوظة إلكترونياً، 
فيمــا وافقــت املفوضيــة العليا املســتقلة 

لالنتخابات، على فتح صناديق االقتراع.
وذكر اجمللــس في بيان إنه “انســجاًما مع مبدأ 
الشــفافية في أداء املهام، ومن أجل تســجيل 
وتوثيق التجارب واســتخالص الدروس املستقاة 
منها، عملــت مفّوضية االنتخابات وبإشــراف 
مباشــر من الســيد رئيس مجلــس املفوضني 
علــى إعداد تقرير مفصل منذ تســنم مجلس 
املفوضني احلالــي ملهام عمله، ويُعّد هذا التقرير 
واحًدا من الدراســات االنتخابية املهمة، يضّم 
املتعلقة  وإجراءاتها  املؤّسسة  أنشطة  خالصة 
بالعملية االنتخابية السابقة النتخاب مجلس 
النواب لعام ٢٠٢١ بجميــع محاورها القانونية 
والفنية واإلدارية واملالية”. وأضافت أن مفوضية 
االنتخابات متمثلة برئيسها وأعضاء مجلسها  
“تولي اهتماًمــا كبيرًا بدور املــرأة في العملية 
االنتخابية، وتعمل على االرتقاء بواقعها وتعزيز 
مكانتها واســتحقاقاتها القانونية، ولذا وافق 
مجلس املفوضــني على خطــة العمل نصف 
السنوية لفريق متكني املرأة الداعم لوحدة النوع 
االجتماعي في املفوضية الذي يعمل برئاســة 
عضــوة مجلس املفوضــني، إذ ترمي اخلطة إلى 
إعمــام مفهوم نوع اجلنــس االجتماعي وتعزيز 
املســاواة بينهــم فــي جميع جوانــب العمل 
االنتخابي مبــا فيها السياســات والتخطيط”. 
وفي اجلانب الفنــي “ال تزال مراكز التســجيل 
واملنتشرة  االنتخابية  احملافظات  ملكاتب  التابعة 
في عموم أرجــاء العراق متــارس عملها بإجراء 
التســجيل البايومتري للناخبني غير املسجلني 
وتوزيع البطاقات البايومترية، فضالً عن تســيير 
الفرق اجلوالة في املؤسسات والدوائر احلكومية 
وفي مختلــف أقضية احملافظــات ونواحيها، إذ 
بلغ عدد الناخبني املســجلني )180.939( ناخًبا، 
في حني بلغ عدد البطاقــات املوزعة )339.566( 
بطاقــة بايومترية، ويتم العمــل بحضور عدد 
من املراقبني احملليني ووكالء األحزاب السياسية، 
وميكن للمهتمني في الشــأن االنتخابي اإلطالع 
على املوقــف العملياتي التراكمــي لعمليتي 
التســجيل والتوزيــع البايومتريــني من خالل 
املوقع اإللكتروني الرسمي ملفوضية االنتخابات 
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اعالم المحافظة 
أفتتح محافظ ميســان علي دواي الزم مشروع 
بنــاء مدرســة منوذجية فــي مركــز احملافظة / 
حــي نهاوند واملنفــذة من قبل )شــركة الرفد  
تنمية  تخصيصات  ضمــن  العامة(  للمقاوالت 
األقاليم حملافظة ميسان سعة )18( صفا بثالث 
طوابق مــع التأثيث وجناح لــإدارة ومختبرات 
وأجهزة حاســبات وساحة لالنتشــار وحديقة 
ومجاميع صحيــة وأجهزة تبريد وتدفئة وبرادات 
للمياه ومجهزة بالرحالت واملستلزمات املدرسية 

احلديثة .
وقــال احملافــظ  تعتبر هذه البناية هــي البناية 
املدرسية اخلامسة عشر التي مت افتتاحها خالل 
هــذا العام ,وســيتم افتتاح عدد مــن املدارس 
واملشــاريع األخرى بالفترة القليلة القادمة , وإن 
شــاء اهلل في خطة عام 2022 سيتم املباشرة 
مبئات املشــاريع تشــمل جميع القطاعات في 
عموم احملافظــة . وحث احملافــظ مديرية تربية 
ميســان لالهتمــام بهــذه الصــروح التربوية 
والتعليمية وتوفيــر املالكات الالزمة لها لغرض 
توفير بيئة مالئمة البناءنا الطلبة في مسيرتهم 
التعليميــة . حضــر االفتتاح معــاون احملافظ 
للشــؤون الفنية ومعاون مدير تربية ميســان 
ومدير قسم ادارة مشاريع احملافظة ومدير قسم 
األبنية في تربية ميسان ودائرة املهندس املقيم 

والشركة املنفذة وعدد من املواطنني . 

مفوضية االنتخابات 
توافق على فتح

 صناديق االقتراع

محافظ ميسان يفتتح 
مشروع بناء مدرسة 

نموذجية سعة )18( صفا  
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»كريم« تتبنى مبادرة لدعم استخدام الغاز السائل للسيارات في العراق
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروسية  الضربات  املتحدة  الواليات  دانت 
على ميناء أوديسا األوكراني، والتي جاءت 
بعــد يوم من توقيع اتفاق بشــأن تصدير 

احلبوب العالقة في أوكرانيا.
وقــال وزيــر اخلارجية األميركــي، أنتوني 
بلينكــن في تغريــدة عبر حســابه في 
تويتر إن “الواليــات املتحدة تدين الهجوم 

الروسي”.
وأكد بلينكن أن الضربات الروسية “تقوض 
اجلهود املبذولــة لتقدمي الطعام للجياع”، 
وأنها تقوض أيضــا “مصداقية التزامات 
روســيا في االتفاق الــذي مت التوصل له 

اجلمعة للسماح بالصادرات األوكرانية”.
وأوضح الوزير في بيــان “ أن هذا الهجوم 
يلقــي بظالل من الشــك اجلــدي حول 
صدقية التزام روســيا باالتفاق.. ويقوض 
عمل األمم املتحدة وتركيا وأوكرانيا إليصال 
إلى األســواق  مــواد غذائية أساســية 

العاملية”.
وأصابــت صواريخ روســية، امــس االول 
الســبت، ميناء أوديسا حيث تتم معاجلة 
احلبوب األوكرانية املعدة للتصدير، وفق ما 
أفاد الناطق باسم اجليش األوكراني، يوري 

إيغنات لوكالة فرانس برس.
وتســببت الضربــات الصاروخيــة على 
أوديســا في وقوع إصابــات، وفق ما أعلن 
املنطقة ماكسيم مارشنكو، من  حاكم 
دون أن يحدد عدد األشخاص الذين أصيبوا.
وأوديسا هي أكبر مدينة وأهم ميناء على 
ساحل البحر األسود، وبالتالي فهي تعتبر 
احلبوب  منفذا ضروريا الستئناف صادرات 

األوكرانية.
على أثر ذلــك، اتهم الرئيــس األوكراني، 
السبت  االول  امس  زيلينسكي  فولودميير 

روسيا بأنها ال تفي بالتزاماتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل شــابان فلســطينيان وأصيب ستة  
آخرون بجــروح، خالل اشــتباك بني قوات 
إسرائيلية ومسلحني فلسطينيني، امس 
األحد، في مدينة نابلس شــمال الضفة 

الغربية.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوســت” عن 
إذاعة اجليش اإلســرائيلي تأكيدها “مقتل 

اثنني من املسلحني الفلسطينيني”.
االشــتباك  أن  اإلســرائيلي  اجليش  وأكد 
حصل خالل عملية في املدينة. وأشــارت 
بعــض التقارير التــي نقلتها الصحيفة 
إلى أن “الهدف رمبا يكون أحد قادة كتائب 

شهداء األقصى”.
وذكــرت إذاعــة “كان” أن “قــوات األمــن 
اإلسرائيلية تبحث عن إبراهيم النابلسي، 
الناجــي الوحيد مــن خليــة إرهابية مت 

القضاء عليها في 8 فبراير املاضي”.
وأضافت أن “النابلسي متورط في عملية 

إطالق نار على قبر يوسف”.
وأفــادت كان نقال عــن تقاريــر إعالمية 
الرئيســي  “الهــدف  أن  فلســطينية 

)النابلسي( قد جنا”
وزارة الصحة الفلسطينية  أفادت  بدورها 
مبقتل “الشــاب محمد بشــار عزيزي )25 
عامــا( بعــد إصابته برصاصة مباشــرة 
في الصدر، والشــاب عبد الرحمن جمال 
ســليمان صبح )28 عامــا( برصاصة في 
6 مواطنني،  إلى إصابــة  الرأس، إضافــة 
بينهــم اثنان فــي حالة اخلطــر” نتيجة 
في  اإلســرائيلية  العســكرية  العملية 

مدينة نابلس.

الخارجية األميركية تدين 
الضربات الروسية على 
ميناء أوديسا األوكراني

قتيالن وجرحى برصاص 
إسرائيلي في نابلس

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

دخلت العملية العســكرية الروسية 
فــي أوكرانيــا، امس األحد، شــهرها 
الســادس، في ظل استمرار التصعيد 
امليداني على األرض، وتنامي اخلســائر 

العسكرية واالقتصادية.
ومواصلة القوات الروســية استهداف 
بينما  األوكرانية،  العســكرية  املواقع 
تتلقى كييف الدعم الغربي واألسلحة 
لوقف التقدم الروسي، من دون أن تكون 
هناك حصيلة إجمالية دقيقة للقتلى 
املدنيني الذيــن خّلفتهم املعارك حتى 

اآلن.
وفي آخــر التطــورات امليدانيــة، قال 
اجليــش األوكراني إن صواريخ روســية 
أصابت ميناء أوديســا بجنــوب البالد 
امس االول الســبت، مما يشكل تهديدا 
لالتفاق الذي ُوّقع اجلمعة املاضي لفك 
احلصار عن صــادرات احلبوب من املوانئ 
األوكرانية املطلة على البحر األســود 
العاملي  الغــذاء  نقص  أزمة  وتخفيف 

التي تسببت فيها احلرب.
الرئيــس األوكرانــي فولودميير  وقــال 

زيلينســكي، إن الضربــة تظهــر أن 
موســكو ال ميكن الوثــوق بها لتنفيذ 

االتفاق.
الباحث  أوضح  النقطة،  وبشــأن هذه 
الروســي في تاريخ العالقــات الدولية 
ســولونوف بالفريف، أن االســتهداف 
املنطقة “مشروع في  لتلك  الروســي 
مجال العملية العسكرية وال يتعارض 
مع االتفــاق، فاالتفاق املوقع هو لتأمني 
ممر مائي لشــحنات احلبوب من املوانئ 

وال يتضمن أي بند لوقف إطالق النار”.
مبحاولة  أوكرانيــا  بالفريــف  واتهــم 
املراوغة مــن اتفاق احلبوب “ألنها تعلم 
جيدا أنها من قامــت بتلغيم املوانئ، 
ما يهدد تطبيــق أي اتفاق فعليا على 
أرض الواقع”. وعن التصعيد املســتمر 
ميدانيا وغياب احللول الســلمية، قال 
بالفريف إن واشنطن “تسعى بكل قوة 
إلطالة أمد احلرب، فبدال من البناء على 
اتفــاق احلبوب من أجــل تخفيف حدة 
املعارك، قامت إدارة بايدن بإرسال مزيد 

من شحنات األسلحة والصواريخ”.
الغرب في مأزق

على مدى اخلمســة أشــهر املاضية، 
عقوبات  وواشــنطن  الغــرب  فــرض 
قاسية وصفت باألقســى في التاريخ 

احلديث ضد روســيا. وفي مايو املاضي، 
قال الرئيس الروســي، فالدميير بوتن، إن 
استمرار “هوس” الغرب بالعقوبات على 
روسيا، ســيؤدي حتما إلى “نتائج أكثر 
تعقيدا واستعصاًء على االحتاد األوروبي 
ومواطنيه، وعلــى أكثر الدول فقرا في 

العالم، والتي تواجه خطر اجملاعة”.
وتعليقا علــى ما وصفه بوتن بـ”هوس 
العقوبــات”، قال الباحــث االقتصادي 
الواقع  الغرب فــي  إن  آصف ملحــم، 
“اســتنفد معظم العقوبات املمكنة 
على روســيا، وهــو دائــم البحث عن 
خيــارات جديدة للضغــط اقتصاديا، 
العقوبات  بأن هــذه  أعتقــد  ولكنني 
ستتوقف في يوم من األيام، أو قد يتم 
اللجوء إلى التراخي فيها. فعلى سبيل 
املثــال، بعدما حاولــت ليتوانيا إيقاف 
الترانزيت إلى مقاطعــة كالينينغراد، 
الغربية  األصوات  بعض  نســمع  بدأنا 
املنادية بتخفيف العقوبات عن روسيا، 
لكي يستمر الترانزيت، والسبب واضح 
هو أن الدول الغربية قد تتأثر باإلجراءات 

التي قد تتخذها روسيا ضد ليتوانيا”.
وفرضت أوروبا األســبوع املاضي احلزمة 
الســابعة من العقوبات ضد روســيا 
والتــي شــملت قيــودا إضافية على 

إلى  الذهب، إضافة  باألخص  الصادرات 
اإلجراءات الســتكمال  سلســلة من 
مجموعــة العقوبات الســت التي مت 
تبّنيها منذ بداية العملية العسكرية.

وفيمــا يتعلق بالتعامل الروســي مع 
عقوبــات الغــرب، أوضح ملحــم ، أن 
موســكو حتّضرت لهذه املعركة جيدا، 
الغرب  أولى خطوات  أن  فاجلميع يعلم 

جتاه أي حترك روسي هي العقوبات.
وبنّي ملحم أنه: “فــي الوقت احلالي ال 
أحد في روسيا يرغب أو يحاول أن يعود 
السابقة  االقتصادي  العمل  آليات  إلى 
الروسية  الغربية، فالعملية  الدول  مع 
غيــرت معطيــات التعامــل أحــادي 
القطب، فموســكو تعمــل اآلن على 
إعادة بناء شبكة العالقات االقتصادية 
من جديد على أسس جديدة، والتخلي 
عن الشبكات الســابقة، ألنه تبني أن 

الشركاء الغربيني غير موثوقني”.
واختتــم ملحم حديثــه قائال: “هناك 
حتوالت كبيرة في العالقات االقتصادية 
العالــم،  باقــي دول  الروســية مــع 
الفضاء  هو  املتني  أساســها  سيكون 
األوراســي الكبير، ومجموعة بريكس 
التي تقدمت كل مــن إيران واألرجنتني 

بطلبات لالنضمام إليها”.

المعارك الروسية االوكرانية تدخل شهرها
 السادس وبين معطياتها تغير النظام العالمي

متابعة ـ الصباح الجديد:

غالء األسعار في مواجهة االستقرار 
السياسي واالجتماعي، بات معادلة 
تؤرق معظــم دول العالم، في ظل 

موجة الغالء األخيرة.
فاقتصاد سريالنكا أصيب بالشلل، 
وســط احتجاجات قادت إلى هروب 

رئيس البالد وتركه السلطة.
غاضب  بصيف  مهــددة  وبريطانيا 
واالحتجاجــات  اإلضرابــات  مــن 

العمالية بسبب الغالء.
كما بات التضخم املتعاظم عامليا 
يهدد بتفاقــم الفجوة بني مليارات 
الفقراء الذيــن يكافحون لتغطية 
وأولئــك  معيشــتهم،  تكاليــف 
القادرين على االستمرار في اإلنفاق، 
ما يهدد مبوجــات من االحتجاجات 

واإلضرابات حول العالم.
وال تختلــف الصــورة كثيــرا في 
الذي تدفع شعوبه  العربي،  العالم 
ثمنا فادحا من جــراء أزمات عاملية 
متالحقة، منذ جائحة كورونا وحتى 
تداعيات احلــرب على أوكرانيا، األمر 
ترتفع معه مؤشــرات اخلطر  الذي 

من حدوث انفجار اجتماعي.
يقــول املفكر االقتصــادي، والوزير 
املصري الســابق، جودة عبد اخلالق 
لبي بي سي إن “آلية التغيير تكون 
عادة عبــر صناديق االقتــراع. لكن 
أو مبعنى  اخملتلفــة،  األنظمــة  في 
اآللية،  تتوفر هذه  أصح، اخملالفة، ال 
وبالتالي ال يســتطيع الناس تغيير 

الوضع الراهن من خالل االقتراع.”
وقد كان شــح املــواد الغذائية أو 
ارتفــاع أســعارها احملــرك الرئيس 
للهبــات الشــعبية فــي العالم 
العربي خالل العقــود األخيرة، وما 
ســطره “الربيع العربــي” لم يكن 

استثناء.
يلفت عبــد اخلالق إلى ما حدث في 
أكثر من بلد عربي في السبعينيات 
والثمانينيــات من القــرن املاضي. 
ويشــير إلــى أمثلــة مــن بينها 
“انتفاضة اخلبز في مصر في كانون 
1977، وكذلك في السودان،  الثاني 

تونس واملغرب وكذلك األردن”.

وفقا ملعهد االقتصاد والسالم، فإن 
ما الضطراب  بلــد  تعرض  احتمال 
اجتماعــي حــاد في شــهر معني 
ال يتجــاوز 1 في املئــة. ولكن هذا 
االحتمــال يتضاعــف أربــع مرات 
البلد خالل األشــهر  إذا عانى منه 
الستة السابقة. كما أنه يتضاعف 
إذا تعرضت دولة مجاورة ألزمة ما، إذ 
من شأن ذلك أن يزيد من احتمال أن 

ينزل املتظاهرون إلى الشوارع.
أصبحت  دولة   84 أحصــى  املعهد 
أقل ســالما منذ عــام 2008، الفتاً 
الى أن 77 دولة فقط حتسن حالها، 
االحتجاجات  مقيــاس  ارتفع  فيما 
املئة خالل  50 في  العنيفة بنسبة 
الفتــرة ذاتها. أما صنــدوق النقد 

طريقة  اســتخدم  فقــد  الدولي، 
على  تقــوم  للحســاب،  مختلفة 
إحصاء اإلشارات في وسائل اإلعالم 
باالضطرابات  املرتبطــة  للكلمات 
130 دولة-. وقّدر الصندوق، في  في 
أيــار أن االضطرابــات االجتماعية 
سجلت أعلى مستوى لها منذ بدء 

وباء كورونا.
النقد  صندوق  تقديرات  وبحســب 
الدولي، فإن متوســط الدين العام 
في دولــة ذات دخل منخفض يجب 
أن يتــراوح عند 69.9 فــي املئة من 
إجمالي الناجت احمللي، وهو رقم يتوقع 
أن يرتفع، السيما أن الدول الناشئة 
ترفع سعر الفائدة أعلى من الرقم 

الواجب عادة التوقف عنده.

لذلك، يقــول الصندوق إن 41 دولة، 
تضم 7 في املئة من سكان العالم 
، معرضة أو معرضة بشــدة خلطر 

ضائقة الديون.
يقول عبداخلالــق “إن عجز النظام 
السياسي عن إيجاد حل سياسي، 
وهــو أفضل احللــول علــى املدى 
باآللة  الطويــل، يجعلــه أشــبه 
املعطوبة، بحيث يصبح احلل عنده 
هو اللجــوء للعنف فــي محاولة 

إلصالح األحوال.
ويضيــف: يفســح هــذا اجملــال، 
كمــا يظهر التاريــخ، لظهور قوى 
أوتوقراطية كاجليش أو غيره تسعى 

إلى اإلمساك زمام األمور .
وبينما قد يريح األمــر الناس على 

على  كلفته  لكــن  القصير،  املدى 
املــدى الطويــل أكبر بكثيــر. لذا 
“يبقــى احلــل السياســي أفضل 

احللول وأقلها تكلفة.”
هــذه اخملــاوف جتد صــدى لها في 
التجارب  حيــث  العربية،  املنطقة 

غنية ومريرة في آن واحد.
وتعد تونس من الدول التي تستحق 
املتابعة، فهــي الدولة التي انطلق 
منها ما عــرف بالربيع العربي عام 
2011 بعدما أحــرق البائع املتجول 
بسبب  نفســه  البوعزيزي  محمد 

األحوال االقتصادية الصعبة.
الرئيس  حاليــا، حتــاول حكومــة 
التونسي قيس سعيد عقد صفقة 

مع صندوق النقد الدولي.

أمــا بالنســبة ملصر، فقــد وجد 
البنك الدولــي أن النمو الذي حتقق 
في النصف األول مــن العام املالي 
اجلاري ، تباطأ بشــكل مفاجئ في 
التضخم  ظل تصاعــد معــدالت 
السلع،  أســعار  على  وانعكاسها 
ممــا أدى إلى انخفاض دخل األســر 
التنافســية  القــدرة  وضعــف 

للشركات املصرية.
يقول اخلبير االقتصادي محمد جنم 
إن مصــر جتاوزت األزمــة بخطوات 
اســتباقية، ورفعــت قدرتها على 

تخزين احتياطي من السلع.
ويضيــف: “مهما كانــت القدرات 
الزراعيــة ضخمــة، بــدون مخازن 
الزراعة أي  وصوامع لن يكون لهذه 

جناح أو معنى أو قيمة اقتصادية”.
ويضيف: “كان لدى مصر عام 2014 
القدرة على تخزين القمح في حدود 
مليون إلى مليون ونصف املليون طن 
وهو رقم ال يكفي االستهالك احمللي 
الكثر من أســبوعني الى 3 أسابيع. 
اليوم في 2022 لدينا قدرة تخزينية 
ميكنها تغطية االســتهالك احمللي 
مبعدل يتجاوز 4 الى 6 أشــهر. رقم 

كبير جدا.”
وأطلــق الرئيــس املصــري، عبــد 
الفتاح السيســي في آب املاضي ، 
تصريحات أعلن خاللها عزمه زيادة 

أسعار اخلبز املدعوم.
أثار ذلــك حينها مخاوف من اندالع 
“ثــورة جيــاع” وتكــرار ســيناريو 
“انتفاضــة اخلبز” التــي وقعت في 
قرارات  عقب  الســادات،  أنور  عهد 

زيادة األسعار.
لكــن جنــم يــرى أن مصــر “بدأت 
بسياســة إصالح اقتصادي مبكرة 
مكنتها من مراكمة فوائض مالية 
تســتخدمها اآلن لدفع التكاليف 
الزائدة الناجمة عن احلرب الروسية 

على أوكرانيا.”
يقول جــودة عبداخلالق : “هناك ما 
حيث  “الصوت”،  بنظرية  نســميه 
للوضع  رفضهم  عــن  الناس  يعبر 
االقتصــادي املتأزم عــادة من خالل 
أحداث قد تتسم بالعنف. وينتهي 
اإلجراءات جزئيا  األمر بسحب هذه 

أو كليا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت منظمة غير حكومية امس، 
بأن إيران نفذت امس االول السبت، 
أول عمليــة إعدام علنية منذ أكثر 
من عامني بشــنق رجل أدين بقتل 
القلق من  تزايد  شــرطي، وســط 

القمع املتزايد في البالد.
اإلنســان  حقوق  منظمة  وقالــت 
اإليرانيــة غير احلكوميــة ومقرها 

معلومات  إلــى  اســتنادا  النرويج 
نقلتهــا وســائل إعــالم إيرانيــة 
رســمية، إن العامل إميان سابزكار 
الذي دين بقتل شــرطي في فبراير 
2022 فــي مدينة شــيراز جنوبي 
إيــران، أعدم شــنقا فــي الصباح 
الباكر في مســرح اجلرمية. وكانت 
يوليو  أوائل  أكــدت  العليا  احملكمة 

احلكم عليه باإلعدام علنا.

وقــال مديــر املنظمــة محمــود 
أميري مقــدم “إن اســتئناف هذه 
العقوبة الوحشــية فــي األماكن 
العامة يهدف إلــى تخويف الناس 
وترهيبهــم حتــى ال يتظاهــروا”، 
الرد بحزم  إلى  الدولي  داعيا اجملتمع 
واالحتجاج على هذه املمارسة التي 

تعود إلى “القرون الوسطى”.
وأظهــرت صــور انتشــرت علــى 

التواصل االجتماعي زعم  وســائل 
يرتدي  اإلعــدام، رجال  أنها لعملية 
زي املســاجني معلقا علــى ارتفاع 
أمتار عدة مــن األرض بحبل مثبت 
علــى رافعة شــاحنة. وعــادة ما 
إيران  تنفذ عمليــات اإلعدام فــي 
إن  املنظمة  وقالت  السجون.  داخل 
العلنية تستخدم  عمليات اإلعدام 
كوســيلة ردع خصوصــا عندمــا 

يتعلق األمر بقتــل أحد أفراد قوات 
األمن، مشــيرة إلى أن آخر عملية 
إعــدام علنية في إيــران كانت في 

احلادي عشر من يونيو 2020. 
وعبرت املنظمة عــن قلقها من أن 
رجال  أربعة  املصير نفســه  يواجه 
باإلعدام  صدرت في حقهم أحكام 
لقتل عناصر شــرطة فــي قضايا 
الفتة  متشابهة،  لكنها  منفصلة 

إلى أن عــدد اإلعدامات فــي إيران 
تضاعف في النصف األول من العام 
مقارنة بالفترة نفســها من العام 
2021. وعبر ناشطون في األسابيع 
األخيــرة عــن قلقهــم إزاء حملة 
التي تشهد  إيران  قمع متزايدة في 
احتجاجات غير عادية بسبب األزمة 
االقتصاديــة. وقد أوقــف مثقفون 

ومخرجو أفالم معروفون.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  الشــمالية،  كوريا  اتهمــت 
األحــد، الواليات املتحــدة بتصنيع 
أســلحة بيولوجية فــي أوكرانيا، 
مكــررة بذلك اتهامــات أطلقتها 
روســيا ورفضتها األمم املتحدة في 

مارس الفائت.
الكورية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
إن واشنطن  الرســمية  الشمالية 
اخملتبــرات  مــن  عــددا  “أقامــت 
البيولوجيــة في عشــرات البلدان 
واملناطق مبا في ذلك أوكرانيا في حتد 

للمعاهدات الدولية”.
حليفة  بيونغيانــغ  اتهمــت  كما 
“الراعي  بأنها  واشــنطن  موسكو 
الذي  البيولوجي  لإلرهاب  الشــرير 
يلقي البشــرية في الدمار”، وبشن 
الكورية  احلرب  خالل  بكتيرية  حرب 
فــي خمســينات القــرن املاضي، 

وفقما ذكرت “فرانس برس”.
وكانــت الصني وكوريا الشــمالية 
وروســيا قد كررت اتهامات من هذا 
واشــنطن  لكن  املاضي،  في  النوع 

نفت ذلك.

واتهمت موســكو واشــنطن في 
مــارس بتمويــل أبحــاث لتطوير 
أســلحة بيولوجية فــي أوكرانيا، 
األمر الذي نفته كل من واشــنطن 

وكييف.
وتخشى الواليات املتحدة أن تنطوي 
هذه االتهامات على نية ملوســكو 
األســلحة  باســتخدام مثل هذه 
إيزومي  وقالت  أوكرانيــا.  في  قريبا 
ناكاميتسو نائبة األمني العام لألمم 
املتحدة لشــؤون نزع الســالح في 
مارس، إن األمم املتحدة “ليست على 

علم بأي برنامج أسلحة بيولوجية 
في أوكرانيا”.

واعتبــر البيت األبيــض في مارس 
املاضي، أن ادعاءات روسيا مبشاركة 
أميركيــة مزعومة فــي مختبرات 
وتطوير  البيولوجيــة  لألســلحة 
أســلحة كيماويــة فــي أوكرانيا 

“مزاعم كاذبة”.
وأوضحــت جني ســاكي املتحدثة 
باســم البيت األبيض في سلسلة 
تغريــدات على تويتر بأنــه “علمنا 
بشــأن  الكاذبة  روســيا  مبزاعــم 

بيولوجيــة  أســلحة  مختبــرات 
كيماوية  أسلحة  وتطوير  أميركية 

في أوكرانيا”.
وأضافــت أن االتهامات الروســية 
“منافية للعقل”، مشــيرة إلى “أننا 
رأينا أيضا مسؤولني صينيني يرّددون 

نظريات املؤامرة هذه”.
أن تكون  أنــه من احملتمــل  وبّينت 
روســيا متهد الســتخدام أسلحة 
كيماويــة أو بيولوجية في أوكرانيا 
أو القيــام بعملية واتهــام آخرين 
تذكر  لم  لكنها  عنها،  باملسؤولية 

أدلة على ذلك.
وبــدوره قال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة األميركية نيد برايس في 
بيان إن “الكرملني ينشــر عن عمد 
أكاذيب صريحة مفادها أن الواليات 
بأنشطة  وأوكرانيا تقومان  املتحدة 
أســلحة كيميائية وبيولوجية في 

أوكرانيا”.
وتابــع قائال: “روســيا تختلق ذرائع 
كاذبة في محاولــة لتبرير أفعالها 
املرّوعة في أوكرانيا. هذه املعلومات 

الروسية املضّللة محض هراء”.

التضخم المتعاظم عالميا يهدد كل الدول
بموجات جديدة من االحتجاجات واإلضرابات

إيران تنفذ عملية إعدام علنية رغم تزايد القلق من القمع فيها

بيونغ يانغ تتهم واشنطن بإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2015/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/21

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 قصي كامل محسن ياسني
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
/2015 املرقمــة  بالقضيــة 
جنح/2022 وفق احكام املادة )434( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/23
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1898/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

جالل الدين جعفر عبد اهلل طاهر
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
/1898 املرقمــة  بالقضيــة 
جنح/2022 وفق احكام املادة )457( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/22
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2032/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

محمد سامي عبد ايوب
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
/2032 املرقمــة  بالقضيــة 

جنح/2022 وفق احكام املادة )415( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/22
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1897/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/20

م/ إعالن
الى املتهمني الهاربني: 

متعب عويد متعب متعب
2- اياد جميل مجيد مجيد

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتكما 
متهمني  ولكونكما  احلاضــر  بالوقت 
في القضية املرقمة 1897/جنح/2022 
املــادة )1/456/أ( عقوبات  وفق احكام 
وبداللة مواد االشــتراك 47 و 48 و 49 
منه فقد تقرر تبليغكما باإلعالن عن 
طريق صحيفتــني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في يوم 2022/8/22 
وفي حال عدم حضوركما سوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقكما وحســب 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2157/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/19

م/ إعالن
الى املتهمة الهاربة: 

نغم ابراهيم خليل سلمان
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2157/جنح/2022 
عقوبات   )1/459( املادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باإلعالن عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/21
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون االمن االحتادي
مدير شرطة الطاقة

)قسم شؤون االفواج(
سرية الواجبات وحماية الصهاريج

العدد/ 1152/5
التاريخ/ 2022/7/24

))اعالن((
الــى املتهم الهــارب الشـرطي )وليـد حســن نـاجـي خـلـف( يسكن محافظة بغداد/ الدورة 
)م/828/ز/د38/شقة/2( وميـــا ان مت تبليغـك ألكثـر مـن مـرة لـــذى اقتضى تبليغـك بواسطة 
هـــذا االعالن على ان حتضـر امــــــام محكمــة قـوى االمـــن الــداخلي االولـى/ املنطقـة 
الثالثـــة كونك متهمـا« وفق أحكـام املـادة )5( مـن قـانون عقوبات قوى األمـن الـداخلي رقم 
14 لسنة 2008 املعـــدل وبداللـة املـادة )65( مـن قـانون اصـــول احملاكمات اجلزائيـة رقـم 17 
لســنة 2008 الرتكابك جرمية الغياب الرســمي )الهروب( خالل مدة ثالثــون يوما« اعتبارا« من 
نشــر هذا االعالن في الصحف احمللية وجتيب عن التهمة املوجهــة ضدك وعند عدم حضورك 
سوف جتري محاكمتكم غيابيا« وحتجـز اموالـك املنقولة وغيـر املنقولـة ويحكـم بأسـقاطك 
مـن احلـقـوق املدنيـــة ويطلـب مـــن املوظفني العموميني القاء القبض عليـك اينما وجدت 
وتسليمك الـــى اقـرب سلطة والــــــــزام االهليـــــــن الـــــذين يعملـــون فـي ألخبار 
السلطات عنـك وفقا للمادة )69( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية القوى االمن الداخلي رقم 

17 لسنة 2008
العقيد

رعد عبد الرسول فواز 
رئيس اجمللس التحقيقي

فقدان وثيقة مدرسية 
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة  
010620باســم )كرار مهند ياســني 
خضير( الصادرة من اعدادية العزيزية 
املهنية فمن يعثر عليها تســليمها 

جلهة االصدار

فقدان وصل قبض 
فقــد مني وصل املرقــم )174272( في 
2020/12/14 باسم: حمزة لفته عرنوص

مبلغ الوصل 132000 ألف الصادرة من 
مديرية بلدية تاج الدين فمن يعثر علية 

تسليمة جلهة االصدار

فقدان هوية وكالة مواد غذائية 
فقدت مني هويــة وكالة مواد غذائية/ 
منطقة مدينــة الصدر الصــادرة من 
الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  الشركة 
باســم/ صالح عبداهلل يوســف فمن 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها..

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2069/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

ريسان كناوي حسني زعالن
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
/2069 املرقمــة  بالقضيــة 

جنح/2022 وفق احكام املادة )432( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/22
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2018/ج/2022
التاريخ: 2022/7/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

عدي حمادي صالح
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
2018/ج/2022  املرقمــة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )99( من قانون 
الصحة فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/28
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2158/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/19

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 علي ولي موسى فلك
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2158/جنح/2022 
عقوبات   )1/459( املادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باإلعالن عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/21
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2049/جنح/2022
التاريخ: 2022/7/21

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 جواد خضير حميد
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2049/جنح/2022 
وفــق احــكام القرار 154 لســنة 
2001 فقد تقــرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/8/23
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي



5 اعالن

محكمة جنح تكريت
العدد: 218/ج/2021
التاريخ: 2022/7/20

)اعالن(
الى املتهم الهارب )مروان محمد 
وحادي سليمان العجيلي( ان هذه 
املرقم  قرارها  اصــدرت  احملكمة 
 2022/7/18 فــي  218/ج/2022 
القاضي باحلبس البســيط ملدة 
ســتة اشــهر وفق املــادة 331 
 111 رقم  العقوبــات  قانون  من 
كما  غيابيا  حكما   1969 لسنة 
قررت احملكمة اصدار امر القبض 
بحقك عليــه اقتضى حضورك 
امام هــذه احملكمة او تســليم 
نفســك الي مركز شرطة خالل 
يصبح  وبخالفة  القانونية  املدة 

احلكم وجاهيا
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

محكمة جنح تكريت
العدد: 26/ج/2021
التاريخ: 2022/4/12

)اعالن(
احملكــوم: مــروان وحادي ســليمان 

العجيلي
اصــدرت محكمــة جنــح تكريت 
بحقــك حكمــا غيابيــا بالعــدد 
260/ج/2021 في 2022/2/1 املتضمن 
احلكم باحلبس البســيط ملدة سنة 
وفق احــكام املــادة )331 من قانون 
العقوبــات( وجملهولية محل اقامتك 
قررت احملكمــة تبليغك بقرار احلكم 
بصحيفتني  االعــالن  طريــق  عــن 
محليتني وعند عدم حضورك او من 
ميثلــك قانونا لالعتــراض على قرار 
احلكم اعاله ضمن املــدة القانونية 
البالغة تسعون يوما تبدا من اليوم 
ســوف  القرار  فان  لالعــالن  التالي 

يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

 محكمة األحوال الشخصية في 
القرنة

العـدد: 354/ بحث/ 2022
التاريخ: 2022/7/20
إلى / املدعى عليه: عماد غافل وادي

قدمت املدعية )ســليمه مــردان عبد 
احلســني( طلبــا للتفريق منــك وتقرر 
حضورك امام مكتب البحث االجتماعي 
امام محكمة االحوال الشــخصية في 
القرنــة بتاريــخ 2022/8/15 وجملهولية 
اقامتك حســب كتاب محكمة  محل 
بالعدد  الدير  في  الشــخصية  االحوال 
أ 2022/926 فــي 2022/6/15 ومرفقــه 
التبليغ تقرر  القسيمة السفلي لورقة 
محليتني  صحيفتني  بواسطة  تبليغك 
يوميتــني وفــي حالة عــدم حضورك 
إجــراءات  واكمال  مبلغــا  واعتبــارك 

الدعوى مع التقدير.
القاضي
غرام سهير لفته

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االجمالية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 2974/ب/2021
التاريخ: 2022/7/20

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن( //1- اباذر تقي يونس 2- رضوان صادق عزیز 

املدعى عليه )املديــن( // على وعباس اوالد نعمه حســن 
وناهدة كاظم موســى وثامر وعامر وزهراء وزاهر أوالد تقي 
يونس وحيدر وحسني ويونس ومحمد وسوزان وجيهان اوالد 
مزهر يونس وســميرة يونس حســن وفائق وفارس وطارق 
وصديقة وعواطف وهندة اوالد عزیز حســین وجماعتهم 

ومدير رعاية القاصرين اضافة لوظيفة
تنفيذا لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)2974/ب/2021( واملتضمــن اعــالن املزايدة إلزالة شــيوع 
العقار املرقم )260/2 الســراي( وتوزيــع صافي الثمن بني 
الشركاء، كال حسب ســهامه. فقد تقرر اعالن عن بيعه 
باملزايدة العلنية خالل )15( يومــا اعتبارا من اليوم التالي 
للنشــر في صحيفتني محليتني فعلى الراغبني بالشراء 
مراجعة هذه احملكمة مســتصحبني التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمــة التقديرية للعقار بصك معنون 
الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جترى املزايدة في اليوم 
االخير الساعة الثانية عشر ظهرا، وإذا صادف اليوم االخير 
عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
موعدا للمزايدة ويتحمل من ترســوا عليــه املزايدة اجور 

االعالن واملزايدة
القاضي االول

 محمد حران السراي 
مواصفات العقار

جنسه  : ملك صرف مسجل باعتبار 2016 سهم حساب 
ما مشــروح في صورة قيد العقار ويتكون من اثني عشر 
محل مشيد من الطابوق واالسمنت ومسقف بالشيلمان 

العكادة
املساحة ://184،83م2

 الشاغل عبد الزهرة عودة واملدعي عليه اخلامس والساس
 القيمة التقديرية 949,150,000 مليون دينار عراقي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 2985/ب/2021
التأريخ: 2022/7/24

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عــن طريق املزايدة 
العلنية العقــار تسلســل 27461/110 جزيرة وخالل 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر وإذا صادف 
اليوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليــوم الذي يليه 
وفــي متام الســاعة الثانية عشــرة ظهــرا في قاعة 
محكمة البداءة، فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقــار بنســبة 3% وال نقبل املبالــغ النقدية إن لم 

يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار يقع في الناصرية / شــارع عشرين قرب دائرة 
البريــد القدميــة والعقار مفرز الى محــل ودار بصورة 
رســمية احملل متخذ ذو بابني لتصليح االطارات والدار 
مؤلفة من كلــدور ومطبخ وغرفتــني ونوم وصحيات 
وعموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالشليمان

2- مساحة العقار 116،86 م2.
3- القيمة املقدرة للعقار مائتان وتسعة عشر مليون 

وخمسمائة وخمسة االف دينار فقط
4- احملل مشــغول من قبل املدعى والدار مشغولة من 
قبل املدعى عليه الذي ال يرغب بالبقاء مستأجر للدار 

بعد البيع.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة املدينة

العدد: 551/ب/2022
التاريخ :2022/6/28

م اعـالن
املدعي / رضا ياسني موسى 

املدعى عليه / فوزي مجيد شهيد 
اقــام املدعي رضا ياســني موســى الدعوى 
املرقمة 551/ب/2022 عليك أمام هذه احملكمة 
يطلب فيها احلكم بإلزامك بتأديتك له مبلغ 
مقداره )49،000،000( تســعة وأربعون مليون 
دينار عن شــراكة في بيــع الفواكه واخلضار 
ولعدم وجــود محل اقامة او ســكن معلوم 
لك ولــم تكن موجــوداً في الوقــت احلاضر 
وحســب ما جاء بشــرح القائم بالتبليغ في 
مركز شــرطة املدينة بالكتاب املرقم 12111 
فــي 2022/6/12 وتأييــد اخملتــار عليه قررت 
احملكمة تبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني 
باحلضور امام هذه احملكمة صباح يوم املرافعة 
املوافق 2022/7/28 اســتناداً للمادة 1/21 من 
قانون املرافعات املدنيــة وعند عدم حضورك 
او إرســال من ينوب عنك قانوناً ســوف جتري 

املرافعة بحقك غيابياً وحسب االصول .
القاضي
أحمد جاسم محمد

محكمة جنح تكريت
العدد: 217/ج/2021
التاريخ: 2022/7/20

)اعالن(
الى املتهم الهارب )مروان محمد 
وحادي سليمان العجيلي( ان هذه 
املرقم  قرارها  اصــدرت  احملكمة 
 2022/7/18 فــي  217/ج/2022 
القاضي باحلبس البســيط ملدة 
ســتة اشــهر وفق املــادة 331 
 111 رقم  العقوبــات  قانون  من 
كما  غيابيا  حكما   1969 لسنة 
قررت احملكمة اصدار امر القبض 
بحقك عليــه اقتضى حضورك 
امام هــذه احملكمة او تســليم 
نفســك الي مركز شرطة خالل 
يصبح  وبخالفة  القانونية  املدة 

احلكم وجاهيا
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

محكمة جنح تكريت
العدد: 259/ج/2021
التاريخ: 2022/4/12

)اعالن(
احملكــوم: مــروان وحادي ســليمان 

العجيلي
اصــدرت محكمــة جنــح تكريت 
بحقــك حكمــا غيابيــا بالعــدد 
259/ج/2021 في 2022/2/1 املتضمن 
احلكم باحلبس البســيط ملدة سنة 
وفق احــكام املــادة )331 من قانون 
العقوبــات( وجملهولية محل اقامتك 
قررت احملكمــة تبليغك بقرار احلكم 
بصحيفتني  االعــالن  طريــق  عــن 
محليتني وعند عدم حضورك او من 
ميثلــك قانونا لالعتــراض على قرار 
احلكم اعاله ضمن املــدة القانونية 
البالغة تسعون يوما تبدا من اليوم 
ســوف  القرار  فان  لالعــالن  التالي 

يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 1545/ش/2022
التاريخ: 2022/7/21

اعالن
الى/ املدعى عليه

 )سعد عدنان حامت(
اقامت املدعية )سهير مجيد هاشم( 
الدعــوى املرقمة اعــاله تطلب فيها 
احلكم بأداء نفقة مســتمرة وماضيه 
وحيث  لألطفال  مستمرة  ونفقة  لها 
انك مجهول محل االقامة في الوقت 
احلاضر حسب شــرح القائم بالتبليغ 
تقرر  عليــه  احمللة  واشــعار مختــار 
للحضور  احمللية  بالصحــف  تبليغك 
امام هذه احملكمــة او من ينوب عنك 
وبعكســه   2022/8/2 يــوم  صبــاح 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القاضي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/430
التاريخ: 2022/7/4

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامســة 
بتاريــخ 2022/7/4 برئاســة العميد احلقوقي عبــاس ناصر غريب 
وعضوية كل مــن العميد احلقوقي عادل مطشــر جلود والعقيد 
احلقوقي ناطــق محمد جبر وأصدرت حكمهــا اآلتي بعد التدقيق 

واملداولة باسم الشعب:
القضية املرقمة )2022/430(

اسم املشتكي: احلق العام
اسم املدان الغائب/ املفوض امير علي حسن قادر البهادلي
املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشآت
املادة القانونية: )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكم علــى املدان )املفوض امير علي حســن قــادر البهادلي( 
باحلبس الشــديد ملدة )خمس ســنوات( وفق احكام املــادة )5/أوال( 
من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعــدل وذلك لغيابه من تاريخ 
2021/11/21 ولغاية صدور قرار احلكم أعاله وبداللة املواد )61/أوال( و 

)69/أوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008
2. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا الحكام املادة 
)38/ثانيا( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتساب 

احلكم الدرجة القطعية
3. إعطاء املوظفــني العموميني صالحية إالقاء القبض عليه أينما 
وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنني باإلخبار عن محل 
اختفائه اســتنادا الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( 

لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة اســتنادا الحكام املادة )69/

رابعا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسني عبد األمير جابر( 
البالغة )25,000( خمســة وعشرين الف دينار عراقي تصرف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا الحكام املادة )60/سادسا( 
من )ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز استنادا 
الحــكام املــادة )71/ أوال وثانيا( مــن نفس القانــون وافهم بتاريخ 

.2022/6/8

اقليم كوردستان  
 مجلس القضاء

رئاسة محكمة استئناف منطقة كركوك /
كرميان

محكمة  االحوال الشخصية في خانقني/ قورتو
العدد/2\ش/2022
التاريخ /18/ 2022/7

م/اعالن
إلى املدعى عليها\ جوان عزالدين محمد 

اصــدرت هــذه احملكمة فــي الدعوى الشــرعية 
املرقمــة 2\ش\2022 فــي 9\5\2022 حكما غيابيا 
قابال لالعتــراض والتمييز  يقضي احلكم  بتصديق 
الطالق الذي اوقعــه املدعي )محمد حميد محمد( 
بحق املدعى عليها ) جــوان عزالدين محمد( خارج 
احملكمة بتاريخ  )21\12\2021( واعتباره طالقا رجعيا 
واقعا للمرة االولى بحيــث يجوز للمدعي مراجعة 
املدعى عليهــا اثناء عدتها دون عقــد على تتوافر 
رغبتهما فــي االصالح وبعكســه ينقلب الطالق 
الرجعي الى طالق بائن بينونة صغرى بحيث ال يحل 
االبرضاهما وبعقــد ومهر جديدين  احدهما لآلخر 
وعلى املدعية االلتزام بعدتها على الوجه الشرعي 
والبالغة ثالثة قــروء وان ال تتزوج من رجل اخر بعد 
اال بعد انتهاء عدتها واكتســاب هذا القرار لدرجة 
البتــات ، وحتميلك الرســوم واملصاريف ، وجملهولية 
محل اقامتك حســب ورقة التبليغ واشعار مختار 
املنطقة، قــررت هذه احملكمة تبليغــك عن طريق  
صحيفتــني محليتني يوميتني وفــي حالة تبلغك 
باحلكم اعاله وعدم الطعن به خالل املدة القانونية 
والتي تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن ســوف 

يكتسب احلكم الدرجة القطعية. 
القاضي / هيمن علي عباس 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الغراف
العدد/ 147/ب/2022
التاريخ/ 2022/7/6

اعالن
الى/ املدعى عليه/ احسان علي 

كرمي
اقام املدعي )خالد ابراهيم محسن( 
الدعوى املرقمــة اعاله والذي يطلب 
الســيارة موضوع  احلال  اعادة  فيها 
محل  جملهوليــة  ونظــرا  الدعــوى 
اقامتك عليه تقررت احملكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتــني محليتني وتعني 
التاسعة  الســاعة  يوم 2022/7/24 
صباحا موعــدا للمرافعة وفي حالة 
عــدم حضورك او ارســال من ينوب 
عنك قانونا ســوف جتــري املرافعة 
القانون مع  بحقك غيابا وعلنا وفق 

التقدير...
القاضي

Public Tender Announcement for Tender No: 010-PC-22-EBS 
Provision of Supplying food material for EBS Camp

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 Supplying food material for EBS Camp
Tender No.: 010-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 at least Three qualified contractors who have enough experience and ability 
to Provide food material 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, 7th September 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 20,000.00 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.

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 012-PC-22-EBS 
Provision of Perkins Generator Maintenance Materials

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 Perkins Generator Maintenance Materials
Tender No.: 012-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 or TWO contractor who have enough experience and ability to Provide 
EBS oilfield Perkins generator maintenance materials.
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, 23rd 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 15,000.00 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.

العميد احلقوقي
عباس ناصر غريب

رئيس احملكمة

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

العقيد احلقوقي
ناطق محمد جبر

عضو

االثنني 25 متوز 2022 العدد )4940(
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقعــت وكالــة فيتــش للتصنيــف 
الديــن  انخفــاض نســبة  االئتمانــي 
احلكومــي في البالد لتســجل %47 في 
العالــم احلالي، إال أنهــا ذكرت أن تراجع 
الدين قــد ال يكون مســتداما في ظل 
اإلنفاق  قيدت  التي  السياسية  التوترات 

العام.
وقالــت الوكالة في تقريــر لها انه من 
احلكومي  الدين  نسبة  املتوقع”انخفاض 
في العــراق إلى الناجت احمللــي اإلجمالي، 
لتســجل %47 في 2022، من %66 العام 
املاضي، بدعــم من زيادة اإليــرادات من 
صادرات النفط التي ارتفعت أســعارها 
والتــي من املتوقع ان تبلــغ 105 دوالرات 
للبرميــل و85 دوالرا للبرميــل في العام 
2023 “، مبينــة أن “االنخفاض يعد هو 
األكبر بالنســبة ألي دولة ذات ســيادة 
في منطقة الشــرق األوســط وشمال 

إفريقيا”.
واضافت ان “االنخفــاض هو أمر إيجابي 
بالنســبة للجدارة االئتمانية للسيادة، 
ولكــن التراجع قد ال يكون مســتداًما، 
ألنه يعكس جزئًيا التوترات السياســية 
التي قيدت اإلنفاق العام وتعكس اخملاطر 

السياســية العالية التي مت تسجيلها 
.”-B“ في تصنيف العراق

واشارت الوكالة الى انه “في تأكيدنا في 
 ، العراق  2022 لتصنيف  الثانــي  كانون 
ذكرنا أن إجراء التصنيف اإليجابي ميكن 
أن ينتج عن فترة مســتدامة من ارتفاع 
أسعار النفط ، والسيما إذا اقترنت بزيادة 
إنتاج وتصدير النفط ، مما يؤدي إلى اجتاه 
هبوطي في الدين احلكومي / الناجت احمللي 
اإلجمالي واحتياطيات أجنبية أكبر. ومع 
ذلك ، ما يزال هناك قــدر كبير من عدم 
اليقني بشــأن اجتاهات املاليــة العامة 

وتوقعات أسعار النفط”.
وأوضح التقرير ان انخفاض نســبة ديون 
العراق يعكس أيًضا إخفاقه في تشكيل 
انتخابات  منذ  امليزانيــة  وإقرار  حكومة 
أكتوبر 2021. أدى هذا إلى تقييد اإلنفاق 
إلى مســتويات 2021 إلى أن أقر البرملان 
مشروع قانون متويل الطوارئ في 6 يونيو 
لتخصيص 17 مليار دوالر أمريكي ، أو 7٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي ، لدعم الغذاء 
والطاقة والرواتــب”، الفتا الى ان “برامج 
الدعــم، التي لم يتــم إصالحها كانت 
معرضة خلطر نفاد األموال بسبب ارتفاع 

أسعار السلع العاملية”.

“توقعاتنا تفترض  ان  الوكالة  وبني تقرير 
احمللي  للنــاجت  مالــي  فائض  بتحقيــق 
اإلجمالي بنســبة ٪17 في العام 2022 
وزيــادة اإلنفاق بنســبة ٪6 من إجمالي 

النــاجت احمللي، مبا يتفق بشــكل عام مع 
التمويل الطارئ. ومــع ذلك، فإن اخملاطر 
التي تهــدد توقعات اإلنفــاق لدينا في 
االجتاه الصعودي ، حيــث من احملتمل أن 

تنطــوي أي ميزانية جديــدة على إنفاق 
أعلى فــي ضــوء احتياجــات التنمية 
امللحة في  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

العراق”.

كما لفت الى انــه “ما زلنا نتوقع بعض 
التخفيض االســمي للديــون في العام 
2022 إذا مت متريــر ميزانيــة جديــدة، وال 
سيما مطالبات البنك املركزي املتراكمة 
على احلكومة ، والتي ارتفعت إلى حوالي 
٪13 من الناجت احمللــي اإلجمالي في عام 
2021، ومع ذلك ، ميكن أن يضعف اإلنفاق 
املتســارع من اســتدامة الديــن العام 
كما حدث في العــام 2018 ، أيًضا بعد 
االنتخابــات ، عندمــا كان اإلنفاق العام 
ارتفاع أسعار  بطيًئا في التســارع بعد 
النفط ، ممــا أدى إلى انخفاض الدين إلى 
حد ما ، لكــن اإلنفاق ارتفــع بقوة في 

النهاية”.
التقرير أشــار إلى أنه “مــا يزال من غير 
الواضح ما إذا كانــت احلكومة القادمة 
ســتنفذ اإلصالحات التي مت تقدميها في 
الورقة البيضاء في ظل اإلدارة السابقة 
في أكتوبــر 2020 ، حتى لو أعيد تعيني 
رئيس الــوزراء الكاظمــي، وافق البرملان 
على مقترحات إلصــالح ضريبة الدخل 
مــن موازنة 2021 ، بينمــا متت املوافقة 
على إصالحات أخرى ، مثــل إلغاء دعم 
الوقود لتوليد الكهربــاء ، لكن لم يتم 

تنفيذها”.

واكــدت الوكالــة في التقريــر ذاته انه 
“ميكــن أن تتحول املظالــم العامة إلى 
حالة من عدم االستقرار االجتماعي على 
نطاق أوسع ، كما حدث في 2019-2020 
، حيــث تؤدي االحتجاجــات في النهاية 
إلــى انتخابات مبكرة. يســجل العراق 
نتائج سيئة عبر مؤشرات احلكم للبنك 
الدولي ، مما يعكــس انعدام األمن وعدم 
االســتقرار السياسي ، والفساد ، وعدم 
فعالية احلكومة ، وضعف املؤسســات، 
ارتفاع مســتويات  “اســتمرار  متوقعة 
اخملاطر السياســية ، وسيستمر ضعف 
اإلدارة فــي التأثيــر علــى التصنيــف 

السيادي”.
أو مؤسســة فيتش  فيتــش  ووكالــة 
الدولية للتصنيف االئتمانى وهي إحدى 
ثالث شــركات تصنيف كبرى إلى جانب 
ســتاندرد آند بورز و موديز ، وهي واحدة 
من ثــالث منظمات معتــرف بها ضمن 
)NRSRO( املعني من  إحصائية تصنيف 
قبل الواليات املتحدة جلنة األوراق املالية 
والبورصــات في العــام 1975، جنبا إلى 
جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، 
يعرفون باســم “الثالثــة الكبار وكاالت 

التصنيف االئتماني”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت املؤسســة الوطنيــة الليبية 
للنفط ، بدء حقل “الفارغ”، أكبر حقول 
الغاز في ليبيــا، بعملية ضخ الغاز إلى 

محطة كهرباء “السرير”.
وقالت املؤسســة فــي بيــان، إن هذه 
العملية ستسهم في تخفيف ساعات 
طرح األحمــال الكهربائيــة مع دخول 
للشبكة،  الكهربائية  “السرير”  محطة 

موضحة أن ذلك يأتــي في وقت يقترب 
فيه إنتاج النفط اخلام من املليون برميل 
يوميا مع اســتمرار العمل للوصول إلى 
مليون ومئتي ألــف برميل خالل الفترة 

القليلة املقبلة.
ويقــع حقل “الفــارغ” التابع لشــركة 
“الواحة” للنفط، على بعد 60 كيلومترا 

إلى اجلنوب الغربي من حقل “جالو”.
ونهاية يونيو املاضي، حذر رئيس مجلس 

إدارة الشركة العامة للكهرباء السابق، 
وئام العبدلي، من تفاقم أزمة الكهرباء، 
وازديــاد ســاعات طرح األحمــال، حال 
عدم التوصل إلــى حلول عاجلة لتوفير 
الطبيعي  الغاز  من  الشركة  احتياجات 

املصاحب الستخراج النفط.
وآنــذاك، قال العبدلي فــي فيديو بثته 
منصــة “حكومتنــا” الرســمية على 
صفحتهــا مبوقع “فيســبوك”، إن ازياد 

طرح األحمــال احلالي “خــارج عن إرادة 
خروج  نتيجة  وجاء  الكهرباء”،  شــركة 
عدد من وحدات التوليد نظرا لعدم توافر 
الغــاز الطبيعي املصاحب الســتخراج 

النفط. 
وأوضــح العبدلي أن الشــبكة فقدت 
1000 ميغــاوات مــن قدراتها، في وقت 
الكهرباء الســيطرة على  يحاول رجال 
الوضع، لكنه حــذر من أنه إذا لم توجد 

حلــول عاجلة لتوفير الغــاز املصاحب 
الســتخراج النفــط، فــإن األزمة في 

طريقها إلى التفاقم. 
واخلميــس املاضــي، قــررت اجلمعيــة 
العمومية للشــركة العامة للكهرباء 
برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
املؤقتــة عبد احلميــد الدبيبــة، خالل 
اجتماعهــا العــادي األول للعام 2022، 
إعادة تشــكيل مجلس اإلدارة، وتكليف 

احلالي  للمجلس  خلفــا  مجلس جديد 
برئاسة وئام العبدلي.

ووفق قــرار اجلمعيــة العمومية رقم 1 
لســنة 2022، فإن مجلس اإلدارة اجلديد 
كال  يضم  للكهرباء  العامة  للشــركة 
من محمد عمر حسن )محمد املشاي( 
رئيســا جمللس اإلدارة، وعضوية كل من 
ســعد أحمد البدري، وأســامة شعبان 
علي، وعبداحلميد علي املنفوخ، ومحمود 

حســني،  أحمد  وعادل  الصادق،  املبروك 
وعمر علي علي.

ويأتي القرار بعد أكثر من أسبوعني على 
إعادة مجلس اإلدارة الســابق برئاســة 
العبدلي إلــى العمل بعد إيقافه موقتا 
وإحالته إلى التحقيق من قبل الدبيبة، 
علــى خلفيــة تفاقم أزمــة الكهرباء، 
على الرغم مــن اإلنفــاق الكبير على 

مشروعات الطاقة العام املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلشــغال  معــدالت  ارتفعــت 
الفندقي في ســنغافورة الشهر 
املاضي ألعلى مســتوى في خالل 
ســتة أعــوام تقريبــا، حيث إن 
الدولة  فــي  تتعافى  الســياحة 
املدينة بعدمــا خففت احلكومة 

إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
لألنباء  بلومبيــرج  وكالة  وذكرت 
نقال عن بيانــات أصدرها مجلس 
الســنغافوري،أن  الســياحة 
اإلشــغال  معــدل  متوســط 
الفندقي فــي حزيران بلغ 238.32 
دوالرا”،   171“ ســنغافوري  دوالر 
وهو أعلى مســتوى منذ سبتمبر 
 63 2016. وهذا ميثل زيادة بنسبة 
في املائة على عام ســابق، عندما 
الصحي ما  كانت قواعد احلجــر 

زالت مطبقة.
أبريل  أصبحت ســنغافورة فــي 
املاضــي، أحد أكبــر االقتصادات 
اإلقليمية التي تعلن أنها ستنهي 

للمســافرين  االختبــارات  كل 
امللقحــني الوافديــني فيما زادت 
احلكومة مــن جهود التعايش مع 
كوفيد - 19. وجذب أيضا انتعاش 
املؤمترات والفعاليات الكبيرة الزوار 
أيضــا، وأظهرت بيانــات مجلس 
السياحة السنغافوري زيادة بواقع 
12 ضعفا تقريبا في الوافدين في 
2022 مقارنة  النصف األول مــن 

بالفترة نفسها قبل عام.
وتوقع مجلس السياحة استقبال 
ما يراوح بني أربعة وســتة ماليني 
زائر خالل 2022. وكانت سنغافورة 
قد ســجلت خالل النصف األول 
من العام وصــول 1.5 مليون زائر، 
مبا يســاوي زيادة نسبتها نحو 12 
ضعفا مقارنة بالفترة نفسها من 
2021. وسجلت عائدات السياحة 
خالل الربع األول مــن العام زيادة 
نســبتها 213 فــي املائــة على 
أســاس ســنوي، بواقع 1.3 مليار 

دوالر سنغافوري.

ومــن املنتظر أن تواجــه تدفقات 
الســياحة بعــض الصعوبــات 
البيئة  العام بســبب  خالل باقي 
العاملية  واالقتصادية  السياسية 
املتقلبــة، إضافــة إلــى الوضع 
املتغير، بحسب ما قاله  الصحي 

مجلس السياحة السنغافوري.
السنغافوري  االقتصاد  وســجل 
في الربع الثانــي، حيث أثر ارتفاع 
التجزئة،  نشــاط  في  األســعار 
حيث شهد الناجت احمللي اإلجمالي 
في الفتــرة من أبريــل إلى يونيو 
منــوا صفريا عن األشــهر الثالثة 
للتقديــرات  ووفقــا  الســابقة. 
التجــارة  وزارة  مــن  املســبقة 
والصناعــة يأتــي ذلــك أقل من 
متوسط توقعات التوسع بنسبة 
1 فــي املائــة في مســح أجرته 

“بلومبيرج” لالقتصاديني.
من  نفســها  بالفترة  ومقارنــة 
الناجت احمللي  ارتفــع  املاضي  العام 

اإلجمالي بنسبة 4.8 في املائة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 بعد رفع غير مســبوق منذ 2011 
كريستني  األوروبية، جددت  للفائدة 
الجارد رئيسة البنك املركزي األوروبي 
تصميم البنك على السيطرة على 

التضخم.
كتبــت الجارد في مقال “ســنرفع 
إلى  الفائــدة األساســي  معــدل 
التضخم  إلعادة  املطلوب  املستوى 

إلى املستوى املستهدف”.
ويســتهدف البنك املركزي األوروبي 
جعل التضخم عند 2 في املائة في 
املدى املتوسط، ووصل التضخم في 
منطقة اليورو حاليا إلى مســتوى 

قياسي 8.6 في املائة.
ووفقــا لـ”األملانية”، قالــت الجارد، 
ويرجع  للغاية،  مرتفــع  “التضخم 
ذلك بشــكل كبير إلــى عوامل ال 
تستطيع البنوك املركزية السيطرة 

عليها.
وأفاد بيان صــادر عن البنك املركزي 
بــأن مســحا فصليا أظهــر رفعا 
للتضخم  االقتصاديــني  لتوقعات 

خالل املراحل املقبلة.
وبالنســبة لألعــوام 2022 و2023 
إلى  النســبة  و2024، تصــل هذه 
7.3 في املائــة، و3.6 في املائة، و2.1 
في املائة، على التوالي، أي 1.3 و1.2 
أكثر من املسح  و0.2 نقطة مئوية 

السابق.
وأوضــح البنــك املركــزي، أن هذه 
أســعار  بارتفاع  ترتبط  التقييمات 
بالتأثير  وأيضــا  والغــذاء  الطاقة 
في  للزيــادات  املتوقع  مــن  األقوى 

تكلفة املواد اخلام.
ويــرى االقتصاديون الذين أجروا هذا 
املسح أن التضخم سيكون 2.2 في 
الطويل وحتديدا  املــدى  املائة، على 
أنه سيكون  2027. ويعني ذلك  في 
أعلى من الهدف الذي وضعه البنك 
املركزي األوروبــي املتمثل في 2 في 
املائة. واطلع املسؤولون في منطقة 
اليــورو على هذا املســح اخلميس، 
الــذي عزز قرارهــم املفاجئ  األمر 
بزيــادة أســعار الفائدة الرئيســة 

نصــف نقطــة، بعدمــا كان من 
املتوقــع أن يرفعوها إلى ربع نقطة 
فقط. وقال فريديرك دوكروزيه كبير 
االقتصاديــني فــي “بيكتيت ويلث 
ماناجمنت”، إنه “من احملتمل أن هذا 
املســح كان له تأثير فــي اجتماع 
مجلس احلكام”، عادا أن قرار اجمللس 
يظهر أنه “أراد إرســال إشارة قوية 
إلى األســواق”. وفي ظل توقع بقاء 
التضخــم فوق 2 فــي املائة لفترة 
طويلــة، يجري احلديــث حاليا عن 

“توقعات التضخم غير املقيدة”.
وقــال كارســن برزيســكي كبير 
االقتصاديني في “أيه إن جي”، “ال بد 
أن هذا األمر جعل عديدا من أعضاء 
األوروبي  املركــزي  البنــك  مجلس 

متوترين للغاية”.
وكشف املســح عن انخفاض في 
توقعات النمــو في الربع الثاني من 

2022، وكذلك 2023.
يذكر أن قرار البنك املركزي األوروبي 
الفائدة  منطقــة  من  الفائدة  رفع 
الســلبية للمرة األولى جاء للمرة 

األولى منذ ثمانية أعوام.
إعادة  الفائدة على عمليات  وترتفع 
التمويل الرئيسة إلى 0.5 في املائة 
وعلى تكلفة اإلقراض الهامشــية 

إلى 0.75 في املائة.
وقال البنك، اخلميس املاضي، قرارات 
رفع الفائدة في املستقبل ستتخذ 
“كمــا يقتضــي األمر”، فــي وقت 
االحتياطي  بركب  للحاق  يســعى 
إجنلترا  وبنك  األمريكــي  الفيدرالي 
اللذين ســبقاه في رفــع معدالت 

الفائدة وبشكل كبير.
front-  ويعني “التحميــل األمامي”

loading أن البنــك ســيقف خالل 
“كل اجتماع على حدة التخاذ قرارات 
بشــأن معدالت الفائدة” مشــددا 
علــى أن أي قــرارات مســتقبلية 

ستكون “تبعا للمعطيات”.
اليورو  وضعف  األسعار  ارتفاع  ومع 
مقابــل الــدوالر ومســارعة بنوك 
الفوائد بشكل  مركزية أخرى لرفع 
كبير، واجه البنك األوروبي ضغوطا 

لإلعالن عن زيادة أكبر خالل اجتماع 
األخير. لكن ضعف اقتصاد منطقة 
اليــورو وضع أصحاب القــرار أمام 
التضخم  ملواجهــة  دقيق  مســار 
اقتصادي  تقريــر  وأظهر  املرتفــع. 
النشــاط  انكماش  نشــر اجلمعة 
في  اخلاص  للقطــاع  االقتصــادي 
منطقة اليورو خالل متوز احلالي ألول 
مرة منذ أوائــل 2021، مع انكماش 
نتيجة  التصنيــع،  قطاع  نشــاط 
ضعف اإلنتــاج والطلبيات اجلديدة، 
في حني لم يسجل قطاع اخلدمات 
منوا تقريبا. وذكرت مؤسســة “إس 
آند بــي جلوبال”، أن املؤشــر اجملمع 
لناجت القطاع اخلاص تراجع الشــهر 
اجلاري إلــى 49.4 نقطة، مقابل 52 
نقطة خالل حزيــران املاضي. وكان 
إلى  املؤشر  تراجع  يتوقعون  احملللون 

51 نقطة.
يذكــر أن قراءة املؤشــر أقل من 50 
نقطة تشير إلى انكماش النشاط 
االقتصادي للقطاع، في حني تشير 
قــراءة أكثر مــن 50 نقطة إلى منو 
مديري  مؤشــر  وتراجع  النشــاط. 
مشــتريات قطاع اخلدمــات خالل 
الشــهر احلالي، إلــى 50.6 نقطة 
وهو أقل مستوى له منذ 15 شهرا، 
الشــهر  نقطة خالل   53 مقابــل 
احملللون  املاضــي، فــي حــني كان 

يتوقعون تراجعه إلى 52 نقطة.
وتراجع مؤشــر مديري مشــتريات 
49.6 نقطة،  إلــى  التصنيع  قطاع 
 25 لــه منذ  أقــل مســتوى  وهو 
شــهرا مقابــل 52.1 نقطة خالل 
يونيــو املاضي، في حني كان املتوقع 

تراجعه إلى 51 نقطة.
انكماش  إلــى  التقديرات  وتشــير 
اقتصاد منطقــة اليورو خالل الربع 
الثالــث من العــام احلالي، في ظل 
واجتاه  االقتصادي،  النشــاط  تراجع 
املؤشــرات إلى مزيد مــن التراجع 
بحســب  املقبلة،  الشــهور  خالل 
كريس ويليامســون، كبيــر خبراء 
قطــاع األعمــال فــي إس آند بي 

جلوبال ماركت إنتليجانس.

بدء ضخ الغاز من حقل »الفارغ« إلى محطة »السرير« الليبية

فيتش للتصنيف االئتماني تتوقع انخفاض نسبة الدين الحكومي في البالد
خالل السنة المقبلة
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السياحة في سنغافورة تتعافى ..
 إشغال الفنادق األعلى منذ ستة أعوام

الجارد: عوامل التضخم المرتفع ال تستطيع 
البنوك المركزية السيطرة عليها
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2289
التاريخ: 2022/7/20

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الــى مديرية بلدية الصويرة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديريــة بلدية الصويرة خالل فترة )15( 
خمسة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصــدق او نقدا ولكامل مدة 
االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الساعة 
)العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتــزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )ســوق الشيوخ( 
وكما مبينة مواصفاتها ادناه والبالغ عددها )31( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب 
البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعــالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي 
من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب املوعــد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية 

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

دائرة العيادات الطبية الشعبية
اعالن رقم )1(

تعلن دائرة العيادات الطبية الشــعبية وفقا الحكام قانونها رقم 89 لســنة 1986 املعدل املادة 
الثالثة /ثالثا )املســاهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشــاريع مشتركة ( عن حاجتها لتنفيذ 
مشروع )فحوصات املقبلني على الزواج » بكافه انواعه« ( ضمن االجنحه اخلاصه في املستشفيات 
التابعــة لداوئر الصحة في دائرة صحه بغداد / الرصافه في املستشــفيات )الكندي , النعمان , 
ابن الهيثم , الواســطي , العلوية للوالده , اطفال العلويه , ابن البلدي , اإلمام علي )ع( , الشيخ 
زايد , اجلمله العصبيه( ودائرة صحه ميســان في املستشــفيات )ميسان للطفل والوالده , اجملر 
الكبير العام , علي الغربي العام ( )بصيغة الشــراكه فعلى الراغبني من ذوي اخلبرة واالختصاص 
مراجعة مقر الدائرة في االسكان شعبة العقود لالطالع على الشروط العامة واخلاصة ومتطلبات 
التنفيــذ لقاء مبلغ قدره )250.000( مائتان وخمســون الف دينار للعــرض الواحد غير قابل للرد 
وتقدمي عروضهم ) وملدة خمســه عشر يوم عمل (  اعتبارا من يوم االثنني املوافق 2022/7/25 على  
ان تكون العروض مغلقه ومختومه ومثبت عليها اســم مقدم العرض وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املشروع مستصحبني معهم البيانات التاليه:-
1- التامينات االولية البالغه 1% من الكلفه التخمينية للمشــروع على شــكل خطاب ضمان 

أوصك مصدق أوسفتجه صادرة من مصرف معتمد ونافذه لغايه )4اشهر( ولكل دائرة 
2- بــراءه ذمه من الهيئه العامه للضرائب معنونه الى دائره العيادات الطبيه الشــعبيه وتكون 

بالنسخه االصليه اوعدم ممانعة 
3- شهاده تأسيس الشركة او اجازة مختبر 

4- وصل شراء التندر بالنسخه االصليه 
5- يحق له اختياراكثرمن دائرة على ان يكون العرض املقدم مستقل لكل دائرة علما ان اخر موعد 
لتقدمي العروض الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم االثنني املواٌفق 2022/8/15 ويتحمل من يرسو 

عليه تنفيذ املشروع اجور النشر واالعالن الذي مت مبوجبه االحالة
مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبيه    

ieyadat_info@yahoo.com :البريد االلكتروني للدائرة

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 46524
التاريخ: 2022/7/19

)) إعالن ثاني((

تعلــن جلنة البيع وااليجار عن إجــراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية 
بلدية الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيــع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لســنة 2013 املعدل، وملدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، 
فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله خالل مدة االعالن 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرها 20% مــن القيمة التقديرية مبوجب صك 
مصدق للمســتأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية 
عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة 
ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية
رئيس جلنة البيع وااليجار

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

750،000 سبعمائة وخمسون ألف دينارثالث سنواتكشك187/85/1بلدية سوق الشيوخ1

750،000 سبعمائة وخمسون ألف دينارثالث سنواتكشك187/85/2بلدية سوق الشيوخ2

750،000 سبعمائة وخمسون ألف دينارثالث سنواتكشك187/85/3بلدية سوق الشيوخ3

750،000 سبعمائة وخمسون ألف دينارثالث سنواتكشك187/85/4بلدية سوق الشيوخ4

750،000 سبعمائة وخمسون ألف دينارثالث سنواتكشك187/85/5بلدية سوق الشيوخ5

750،000 سبعمائة وخمسون ألف دينارثالث سنواتكشك187/85/6بلدية سوق الشيوخ6

1،100،000 مليون ومائة ألفثالث سنواتكشك6654/5/3بلدية سوق الشيوخ7

1،100،000 مليون ومائة ألفثالث سنواتكشك6654/5/4بلدية سوق الشيوخ8

1،100،000 مليون ومائة ألفثالث سنواتكشك6654/5/5بلدية سوق الشيوخ9

1،100،000 مليون ومائة ألفثالث سنواتكشك6654/5/7بلدية سوق الشيوخ10

685،000 ستمائة وخمسة وثمانون ألف دينارثالث سنواتكشك207/106/4بلدية سوق الشيوخ11

720،000 سبعمائة وعشرون ألف دينارثالث سنواتكشك6658/5/5بلدية سوق الشيوخ12

720،000 سبعمائة وعشرون ألف دينارثالث سنواتكشك6658/5/9بلدية سوق الشيوخ13

720،000 سبعمائة وعشرون ألف دينارثالث سنواتكشك6658/5/10بلدية سوق الشيوخ14

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/16بلدية سوق الشيوخ15

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/17بلدية سوق الشيوخ16

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/18بلدية سوق الشيوخ17

5،565،000 خمسة ماليني وخمسمائة وخمسة وستون ثالث سنواتساحة غاز3139/1بلدية سوق الشيوخ18
الف دينار

1،525،000 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ثالث سنواتحانوت174/526/12بلدية سوق الشيوخ19
الف دينار

1،525،000 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ثالث سنواتحانوت174/526/13بلدية سوق الشيوخ20
الف دينار

1،525،000 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ثالث سنواتحانوت174/526/25بلدية سوق الشيوخ21
الف دينار

1،525،000 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ثالث سنواتحانوت174/526/14بلدية سوق الشيوخ22
الف دينار

1،525،000 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ثالث سنواتحانوت174/526/3بلدية سوق الشيوخ23
الف دينار

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت6/6/16بلدية سوق الشيوخ24

1،925،000 مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ثالث سنواتحانوت526/150بلدية سوق الشيوخ25
الف دينار

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت526/206بلدية سوق الشيوخ26

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت526/210بلدية سوق الشيوخ27

600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتحانوت470/567/2بلدية سوق الشيوخ28

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت6/6/17بلدية سوق الشيوخ29

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت526/159بلدية سوق الشيوخ30

500،000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت234/526/29بلدية سوق الشيوخ31

 املساحةرقم العقارنوع امللك وموقعهت
مدة االيجارااليجار السنويم2

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار5 م7222كشك مشيد في مدينة الصدر1

محطة ماء RO خلف جسر 2
سنتان4،100،000 اربعة ماليني ومائة الف دينار934،5 م202الهولندي

 كشك مشيد في حي اريدو/3
سنة واحدة1،010،000 مليون وعشرة االف  دينار6,25 م8052نكول

 كشك مشيد في الكراج4
 1,025,000 مليون وخمسة وعشرون6,25 م9782املوحد/نكول

سنة واحدةالف دينار

 كشك مشيد في حي5
 875،000 ثمامنائة وخمسة وسبعون6,25 م9432الشهداء/ نكول

سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة920،000 تسعمائة وعشرون الف دينار6,25 م2632كشك في الزاوية/ نكول6

 كشك قرب البانزين خانة/7
سنة واحدة1،260،000 مليون ومائتان وستون الف دينار6,25 م11282نكول

 كشك مشيد في االسكان8
سنة واحدة1،260،000 مليون ومائتان وستون الف دينار6,25 م2062القدمي/ نكول

 كشك مشيد في االسكان9
 1,025,000 مليون وخمسة وعشرون6,25 م3602القدمي/ نكول

سنة واحدةالف دينار

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

علوة بيع الفواكه 1
واخلضر

10765/3 م26 
حسينية

10 دومن 6 اولك 
سنة واحدةشارع احللةو 90 م2
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صادق االزرقي

حسن العاني 

بتفهــم كبير وقفت على الدراســة 
النقديــة املطولــة التــي نشــرها 
الصديــق االديب ليــث الصندوق في 
مجلــة )الثقافة اجلديــدة( ، وبوقفة 
بإهتمام  تابعــت  نفســها  التفهم 
الزمــاء واالصدقاء  ماكتبه عدد من 
االدبــاء ، يحضرنــي منهم ) باســم 
عبــد احلميد حمــودي / رنــا صباح 
خليل / مســلم عبد االمير / د. فائزة 
عبــد الواحد / محمــود خيون / عبد 
احلسن الغرابي / عادل سعد (، وكانت 
روايتي التي حتمل اســم )عيادة احلاج 
مهــاوي ، الصادرة عــام )2021( هي 
النقدية،  والقراءات  الدراســة  محور 
وقــد الحظت ان عاقــات الفراش او 
موضوعــة اجلنس ، قد اخــذت احليز 
، وبرغم زوايا  االوســع من كتاباتهم 
النظــر املتباينة الى هــذا املوضوع ، 
اال انهــا اغنت ثقافتي احملــدودة في 
هذا امليدان ... ومع ذلك فأن النســبة 
العظمى مــن القراء التي تنتمي الى 
خــارج الوســط االدبــي ، كانت ترى 
الرواية على انها ) مجموعة مغامرات 
جنســية ( .. وبالقدر الذي احترم فيه 
اية وجهــة نظر ، ولكــن الواضح ان 
الفراش قد  االخــر لعاقــات  الوجه 
غاب عن ادراكهم النشغالهم بالوان 
الصورة وليس مبضمونها ، او – رمبا – ان 
الوجه االخر لم يستطع التعبير عن 

هويته مبا يكفي !!
ابتداء أقــول : ان الكتابة في اجلنس 
وعنه ليس ثلمة ادبية وال تهمه توجب 
الدفاع – يســتثنى مــن ذلك اجلنس 
املبتذل الذي اليبتعد عن اثاره الغرائز 
– ففي جتربتــي االدبية املتواضعة عن 
عاقات الفراش ، تعاملت معها على 
انها ) وســيلة اليضاح هدف وبلوغه 
، او خلدمة قضيــة ( وحيث توفر هذا 
املبدأ يبقى اجلنس فــي اخلط الثاني 
، ويبقــى مجرد معبــر للوصول الى 
ماهو اســاس ورئيس، ومن هنا ميكن 
لهذه الوظيفة ان تــؤدي دورها بأكثر 
مــن اســلوب ... ففــي مجموعتي 
باحلرية  االحتفاء  ليلــة   ( القصصية 
، كانت  ( الصادرة عــام 2016 مثــاً 
القصة التــي حملت عنوان اجملموعة 
قــد اتخذت مــن عاقــات الفراش ) 
رمزاً سياســياً ( ألن ) البطل يفشل 
في امتــام مهمته اجلنســية والبلوغ 

الى الذروة عدة مرات لهذا الســبب 
او ذاك ( يقابلهــا   ) فشــل محاوالت 
اغتيــال رئيس النظام الســابق عدة 
مرات لهــذا الســبب او ذاك ( وليلة 
جنح البطــل في امتــام املهمة ، جاء 
واالرباك  بالهستيريا  موشوماً  جناحه 
والفوضى ، يقابلها جناح التخلص من 
، حيث جاء موشــوماً  النظام  رئيس 

بالفوضى والعبث واحلواسم !!
في عيــادة مهــاوي كان اجلنس يعبر 
عــن دالالت بعيدة عن الرمزية ، قريبة 
من الواقــع احلياتــي ووقائعه ، فقد 
اردت االشــارة الى اكثــر من قضية 
، في املقدمــة منهــا ) العاقة بني 
، وبني  والثقافي  التعليمي  املرأة  وعي 
فهمهــا للجنس وكيفيــة تعاملها 
معه ( ، كانت هناك ثاثة مناذج ، االول 
عبرت عنــه إمرأتان ) زكية وصبحة( ، 
كلتاهما تعانيان من حرمان جنســي 
كامــل ، وكلتاهما أميتــان تعليمياً 
العطش  تفــوق  ولذلك   ، وحضاريــاً 
والديني  املعرفي  الرادع  اجلنسي على 
واالخاقي ، وحتول الى نوع من اجلنون 
والهمجية ... الثاني متثله ) فضيلة( – 
زوج احلاج مهاوي - انها ليست زوجه 
الوحيــدة – ويوم تعرفــْت على بطل 
الرواية كان فراشها يعاني من البرودة 
منذ سنوات بعيدة هي دون اخلمسني 
سنة ، ومهاوي على مشارف الثمانني 
– ولكــن فضيلــة نالــت قــدراً من 
التعليم ... خريجة الدراسة االعدادية 
يوم كانت في املدينة ولديها محاوالت 
في مجــال الكتابة االدبية والنشــر 
.. فهــي بهــذا املعيــار اعلــى وعياً 
وثقافة ، واعمــق ادراكاً من النموذج 
االول ، ولذلــك كانــت فــي كل مرة 
البطل  مع  اجلســدية  حاجتها  تروي 
، تأخذهــا نوبة من النــدم والبكاء ... 
 ، الثالث متثلــه ) وضحة(  النمــوذج 
سيدة اكملت دراستها اجلامعية في 
التدريس  ومارست مهنة   ، العاصمة 
فــي احدى الثانويــات ، ووضحة كما 
تقدمهــا الرواية : محبوبة الطاب ... 
اية مشكلة  جتاوز  على  تســاعدهم 
، وكانوا يلقبونها  او عقبة دراســية 
بامللكة في اشارة الى جمالها اآلسر 
 ... والى مواقفها االنسانية والتربوية 
تزوجت من ابن عمهــا الذي لم يكن 
يكافئها في شــيء ، ولكن تلك هي 
اعراف العشــيرة ... مات و لم تكمل 
.. ويوم تركت  معه شــهر العســل 
املدينة والتحقت بشــقيقها جاسم 
) شــيخ القرية ( ، كانت العقل الذي 

يتدبر كل شيء ...شقيقها يحترمها 
ويعتمد عليها فــي قراراته ، أما هي 
فقد رافقها جمالها وعقلها ووعيها 
الى القرية ، مثلما رافقتها وســائل 
في مســكنها   ... الثقافي  التواصل 
... الترتيب  املســتقل معالم املدينة 
واالناقــة ومكتبــة صغيــرة تزودها 
باجلديــد ، وراديو يعمل على البطارية 
يضعهــا قريبــاً من احــداث العالم 

السياسية والفنية والثقافية ، قدور 
الطبخ والصحون واالفرشــة وغرفة 
الضيــوف .. جميعهــا تنتمــي إلى 
املدينة و .. ولهذا عندما تعرفت على 
البطل – وهو شــاب من عمر اوالدها 
لــو كان لديها ابنــاء – كانت ممتلئة 
... لقد جن  بعناصر االبهار مجتمعة 
البطــل بشــخصيتها التي جمعت 
وامليل  والذكاء  والثقافــة  اجلمال  بني 

الى املزاح ، وبني عفتها التي وضعته 
امام رؤية جديــدة متاماً للمرأة .. ومن 
هنا رســم الوعي صورة رومانســية 
انســانية للجنس ، ولــم يكن غريباً 
عليهما ان تنتهي حياتهما بزواج هو 
ارقى ما كان يحلم بــه الطرفان من 
دون ان يقف فارق العمر حائاً بينهما 
، وهكذا تطرح الرواية ثاثة مستويات 
من العاقة بني ) الوعي واجلنس( ، وهو 
االمر الذي يجعل من عاقات الفراش 
التشــويق   ( عناصر  متتلك  وســيلة 
( ســواء على املســتوى الواقعي ام 

الروائي ، خلدمة هدف نبيل .
ثمة اخيراً ما اود االشارة اليه ، فنحن 
النتعرف على اســم البطــل اال في 
الســطر االخير من الرواية ، انه آدم ... 
وآدم في املوروث الديني ابو البشــرية 
الذي كان وراء خروجه وخروج ذريته من 
اجلنة – حتى لو كان مفهوم اجلنة يراد 
به بستان – في حني ظلت اخطاء آدم 
البطل ) محدودة( جداً و )سرية( متاماً 
، ولــم تتحول الى ظاهــرة ..أما الذي 
يقابل اخطاء البطل فسلســلة من 
املواقف النبيلة ...آدم نذر وقته وراحته 
ونفســه خلدمة ســكان القرية لياً 
ونهاراً ، وزيــارة مرضاهم في أي وقت 
من أوقــات الليل على وجه اخلصوص 
غير مكترث باخملاطر على حياته ..آدم 
علم اهل القريــة الكثير الكثير من 
العادات الصحية في االكل والنظافة 
وتعقيم املــاء وتصفيته ، مثلما قدم 
افتتح  عندمــا  العمر  خدمــة  لهم 
في عيادته املتواضعــة اكثر من دورة 
لتعليم الشــباب من اجلنسني على ) 
زرق االبر( و .. ولذلك يوم )قتل( تسابق 
اهل القريــة – وحتى القــرى اجملاورة 
– لبنــاء دار فخم يحمل اســمه مع 
مفردة )الشــهيد (  ، وحتول قبره الى 
االولياء والصاحلني  مزار شبيه مبزارات 
.... ولعل الرواية اوصلت بهذه املفارقة 
الغريبة بني ) مزار الرجل الصالح آدم( 
وبني حياته اجلنسية، مايوجب التأمل 
واالجتهاد ... مــن املفيد لفت النظر 
الى ان )مستويات الوعي اجلنسي ( لم 
تكن حكراً على املرأة ، فآدم .. الشاب 
) قليل اخلبــرة والتجربة والوعي ( في 
القريــة موظفاً  الى  وصولــه  بداية 
.. لم يعــد كذلك في نظرته  صحياً 
الى اجلنس وتعامله معه بعد سنوات 
من النضج العقلي والعاطفي ، ومن 
اخلبــرات احلياتيــة املتراكمة وتنامي 

الوعي الثقافي ....

في عيادة مهاوي :الجنس ومستويات الوعي

السماء االخيرة ...

إضاءة 

قصيدة

متابعة ـ الصباح الجديد:

تســتمرُّ فعاليــات »شــارع الرُّميثة 
الثامن  في  انطلقــت  التي  الثقافي« 
عشر من آذار املاضي 2022 في مدينة 
املثّنــى، جنوبي  )محافظة  الرُّميثــة 
العراق( بواقع يوم في األســبوع. وفي 
اجلاري  الشهر  والعشــرين من  الثاني 
بدأت سلســلة أمســيات شــعرية 
الرَّســم  في  اجلميلة  للفنــون  ودورة 
واخلطِّ والتَّشكيل، إضافة إلى فعالية 
التي تشــهد  »نصوص على اجلدران« 
كتابة نصوص لشــعراء شباب على 
ل  الورق وعرضها على اجلدران لتشــكِّ

فضاًء شعرّياً مفتوحاً.
تُقام  الــذي  »الشــارع«  تأتي فكــرة 
عروضــه في الهواء الطلــق وبالقرب 
من باب الســراي وســط املدينة التي 
يبلغ عدد ســكانها )120 ألف نسمة( 
نتيجة لسياســات اإلهمــال املتَّبعة 
جتاه الواقــع الثقافي من قبل أصحاب 
القــرار، حيــث تنعــدم الُبنــى التي 
الفني  النشاط  تفعيل  تُســاهم في 
وتهيئة املنــاخ املعرفي في املدن التي 
تبدو شــبه بعيدٍة ومنسيٍَّة عن مركز 
القرار الثقافي الــذي يترّكز في بغداد 

وبضع مدٍن أُخرى في العراق.
األسبوعّية  دوراته  في  الشارع  يشهد 
ل أن تســتمر على مدار العام -  - املؤمَّ
معارَض للكتب واللوحات التشكيلّية 
وتُقام  مختلفة.  إبداعية  ونشــاطات 

املعارض الفنية الشخصية واجللسات 
األدبية واحلوارية والوقفات الشــعرية 
خروجاً  لتمثِّل  املســرحية،  والعروض 
عن مألوف احلَيِّز املكاني الذي يحتضن 
عــادًة مثل هذه الفعاليــات في املُدن 
التي تتوافر فيها مستلزمات إقامتها.

كذلــك يأتي هــذا النَّشــاط القائم 
علــى مبــادرات األفــراد »رّداً مزعجاً 
بحســب  احملــو«  محــاوالت  علــى 
سني الشباب من كّتاٍب وفّنانني  املؤسِّ
وموســيقيِّني، حيــث يغيــب الدعم 

احلكومي واملؤسســاتي وينعدم وجود 
األبنية التي حتوي هذه النشاطات، ممّا 
يعّده القائمون على »شــارع الرُّميثة 
الثقافــي« سياســة مقصــودة من 
لتغييبهم  الرســمية  اجلهــات  قبل 
عن الشــأن الثقافي الــذي يُعّد احلَّيز 

الوجودي لهذه الفئة.
وجوده،  وأســباب  املشروع  فكرة  وعن 
وســام  واملســرحي  الشــاعر  يقول 
املوســوي، في حديث تابعته الصباح 
اجلديــد: »انطلقــت الفكــرة لرصد 

ــز على القراءة  كل األشــياء التي حتفِّ
واإلبداع ومن أجل كســر اجلمود الذي 
تفرضه السياســة على املعرفة. هو 
رّدة فاعلة وســتبقى فاعليَّتها كلَّما 
أهملــت احلكومات اجلانــب الثَّقافي 
وتغافلت عنه«، فاألزمات السياســية 
املستمّرة وسوء إدارة البلد أثَّرتا كثيراً 
في هذا اجلانب، حيث تبدو هذه اجلهود 
الفردّية مبثابــة احتجاج على اإلهمال 
املتكّرر. هذا ويشــارك املوســوي في 
بعنوان  وإخراج عرٍض مسرحٍي  تأليف 
»انتماء« من املقــّرر عرضه في الفترة 
القادمــة، ضمــن سلســلة عروٍض 

مسرحية مستمّرة. 
أّمــا رئيس اللجنة املنّظمة للّشــارع 
عبد  فالح  املســرحي  اخملرج  الثقافي، 
املهــدي، فيقول : »إّن فكرة الشــارع 
الثقافــي جــاءت رداً على مــا تقوم 
به احلكومــات املتعاقبة من نســٍف 
وجهــٍل وجتهيٍل ضّد الفــن والفنون، 
ومحاولة اســتدامة هــذه التظاهرة 
إنَّنا وحدنا  إذ  العقبات،  مستمرة رغم 
املشاريع  تشهد  حيث  املواجهة«،  في 
القائمة على اجملهود الفردي  الثقافية 
انعدام  وأبرزها  املعوِّقــات،  الكثير من 
الدعم وغيــاب البيئة املناســبة، ما 
مثل  املفتوحة  األماكــن  إلى  يُلجئها 

الشوارع.
يُشار إلى أن شــارع الرُّميثة الثَّقافي 
هو من جملِة شوارع )ثقافّيٍة وأرصفٍة 
من  العديد  فــي  انتشــرت  معرفّيٍة( 

محافظات العراق لذات األسباب.

الصباح الجديد ـ متابعة:

في بداية عام 2000، تأّسست »فرقة 
املســرح احلر« في عّمان، كمشــروع 
يقّدم إنتاجات مسرحية وسينمائية 
ويُقيــم مشــاريع فّنية، مــن بينها 
»مهرجان ليالي املسرح احلّر الدولي« 
الســنوي الذي يصل هذا العام إلى 

دورته السابعة عشرة.
انطلقت الدورة اجلديدة من التظاُهرة 
السبت املاضي وتستمّر حتى الثامن 
والعشــرين من الشــهر اجلاري في 
»املركــز الثقافي امللكي« بالعاصمة 
األردنية بعرض مسرحية »اآلخر«؛ آخر 
أعمال اخملرج األردني الراحل حســني 
نافــع )1964 - 2022(، والذي يكّرمه 

املهرجان من خال إطاق اسمه على 
إحدى جوائزه.

وقالت اللجنــة العليا للمهرجان إّن 
جائزة اإلخراج ســتحمل، ابتداًء من 
هذه الدورة، اسم »جائزة اخملرج حسني 
نافع ألفضل إخراج مسرحي«، وذلك 
»تكرمياً ملسيرة اخملرج الراحل ودوره في 

إثراء احلركة املسرحية األردنية«.
ويشــارك في التظاهــرة، 12 عرضاً 
مسرحياً، من بينها خمس مسرحيات 
تُعرَض ضمن املسابقة الدولية؛ هي: 
»أناريكا« مــن إخراج أحمد األنصاري 
وإنتاج »فرقة مسرح اخلليج العربي« 
من الكويت، و«بّث جتريبي« من إخراج 
معز القديــري وإنتاج »فضاء77« من 
تونــس، و«آنا كاوديــوس« للمخرج 
داوود أبو شــقرة من سورية، و«كلب 

الســّت« من إخراج فراس أبو صباح 
القصبة« من  »فرقــة مســرح  من 
للمخرج  األبدية«  و«الروح  فلسطني، 

كرم الزواهرة من األردن.
وتتنافــس تلك األعمال على ســّت 
جوائــز؛ هــي: »ذهبية املســرح احلّر 
متكامل«،  مســرحي  عمل  ألفضل 
و«ذهبية الفّنان ياسر املصري ألفضل 
نافع  حســني  اخملرج  و«ذهبية  ممّثل«، 
ألفضــل إخــراج«، و«جائــزة أفضل 
ممّثلــة«، و«جائــزة الســينوغرافيا/ 
و«جائزة جلنة  البصريــة«،  الصــورة 

التحكيم اخلاّصة«.
أّما في املسابقة الشــبابية احملّلية، 
خملرجات  مســرحيات  ثاث  فتشارك 
أردنيــات؛ هي: »التماثيــل الزجاجية 
آلالء النهار، و«الــدرس« لعلياء باكو، 
و«كاســيت شــرقي« لدانا أبو لنب. 
وتتنافس هــذه األعمال على جائزتَي 
»ذهبية املســرح احلــر ألفضل عمل 
جلنة  و«جائزة  متكامل«،  مســرحي 

التحكيم اخلاّصة«.
وحتّكــم األعمــاَل املشــاركة فــي 
املســابقَتني جلنُة حتكيم يترأّســها 
الفّنــان األردنــي محمد املراشــدة، 
وتضّم كّا من املصريَّني لقاء سويدان 
آسيا  والعراقية  الشــافعي،  محمد 

كمال، واألردنية سماح القسوس.
من جهــة أُخــرى، يكــّرم املهرجان 
الفّنانــني األردنّيــني نصــر الزعبي، 
ونارميان عبد الكرمي، وروال جرادات، كما 
تُعقد على هامشــه ورشة تدريبية 
في فّن اإلمياء املســرحي بإدارة اخملرج 

الفلسطيني سعيد سامة.

شارع الرُّميثة الّثقافي.. مجابهة الجمود
الذي تفرضه السياسة على المعرفة

تكريمًا لمسيرة المخرج األردني الراحل 

»ليالي المسرح الحّر«: تذّكر حسين نافع

مسرحمتابعة

غالف الكتاب

من اعمال الفنان فاضل نعمة

بنا حاجة ماسة الى موسوعة شاملة لكتاب العراق 
تصنف وتوثق فيها االســماء واملؤلفــات والكتابات 

بشتى انواعها، السيما الصادرة منذ عام 2003.
لقد نشأت مجموعات جديدة من الكتاب في شتى 
مناحي الكتابــة واالبداع، وبنا حاجة الســتحضار 
جميع االسماء التي كتبت، ولم تدون في موسوعات 
ســابقة، للتعريف بهم وذكر كتاباتهم، حتى اولئك 
الذين كتبوا قصة واحدة او مقالة واحدة او قصيدة 
شــعرية مفردة، او رواية او مجموعة قصصية، فمن 
حقهم علينا ان نشــير الى نتاجهم مبهنية اســوة 
مبا تفعلــه دول اخرى حريصة علــى حفظ كتابات 

مبدعيها. 
فمن املعلــوم ان ادباء وكتابــا عراقيني كثر، بخاصة 
من جيل الشــباب )آنذاك(، كانوا يكتبون في عقود 
سابقة من دون ان ينشروا نتاجهم، او حتى عجزوا عن 
اظهاره الى العلن  الســيما من املقيمني في العراق، 
بســبب املوانع التي يعرفها اجلميع التي ليست بنا 
حاجة للتطــرق اليها تتعلق بطائفة واســعة من 
معوقات حرية االبداع والكتابة والنشر؛ وثمة كتاب 
آخرون اغتنموا الفرصة التي سنحت بتغير االوضاع 
بعد عام 2003 وشرعوا بالكتابة ومحاولة النشر في 
انبثقت،  التي  واملنافذ االعامية اجلديــدة  الصحف 
وكذلك محاولــة طبع كتاباتهم فــي كتب بغض 

النظر عن كثير من املعوقات التجارية.
حينما يتناهى الى ســمعنا ويعرض امامنا نشــاط 
على صعيد الكتابــة، واذا اردنا ان نبحث في مصادر 
اكادميية مهنية متخصصة مبنزلة املوسوعة تعيننا 
على املتابعة، فلن جند ذلك فيمــا يتعلق بكثير من 
الكتاب الذين برزت اســماء كثيــر منهم بعد عام 
2003، وكــم حري بنــا ان نلتفت الى هــذا النقص 
الكبير في املعرفة لنشــرع في معاجلته مبكرا قبل 
ان يستفحل ويلجمنا عن التواصل املعرفي املطلوب.
آن لنا ان ننفض هذا الكسل ونحاول القفز فوق اجواء 
السياســة البائســة، إلبراز مغزى الكتابات االدبية 
والثقافية وحتى السياسية ناهيك عن االبداع االدبي 
الصرف قصة ورواية وشــعرا ونثرا وغيرها من ضروب 

الكتابة. 
تلك مســؤولية كبيرة نحفظ بهــا منجزات كتاب 
اجليــل احلالي وهي حق لهم يتحقق لنا بها االحتفاء 
بكتاباتهم وبأسمائهم بصرف النظر عن اتفاقنا او 
اختافنا معهم، وكي نتجنب االسلوب العاجز الذي 
درجنــا عليه في االحتفاء باملبدعــني العراقيني بعد 

موتهم.
حينما نبحث عن اســم لكاتب في مصادر البحث 
االلكترونية رمبا جند له اســما فــي موقع الكتروني 
او نشــر في صحيفة او مجلة؛ غير ان هذا ال يكفي 
حلفظ تركــة الكتــاب واملبدعني، ومــن الواجب ان 
جنمعها فــي مصدر واحد ليســهل مهمة البحث 
ويوجهــه بصــورة منهجيــة، وهنا يكــون التطور 
التكنولوجي عونا كبيرا لنا، ييسر من مهمتنا كثيرا 
فــي متابعة االنتــاج الثقافي واإلعامــي العراقي، 
فيسهل عملية جمعه وتصنيفه؛ وتشكل اللقاءات 
الشخصية والهاتفية طبعا، ناهيك عما ينشر في 
وســائل التواصل االجتماعي عونــا كبيرا في دعم 
تلك املوســوعة مبا يوثق املعلومــات املتوافرة فيها 
وينسقها في السياق املهني السليم، الذي يجعلها 
مصدرا موثوقا وقيما حري باملتابعة والدراسة، وينفع 
كثيرا في عكس صورة االبــداع والنتاج العراقي في 
هذه املدة احلساســة مــن تاريخ البلــد، ترجع اليه 
االجيال املقبلة كلما ارادت ذلك بوساطة املوسوعة 
العراقية الشــاملة للكتاب العراقيني التي نحن في 

مضمار االشارة اليها.

في سبيل موسوعة 
شاملة للكتاب العراقيين

سالم مكي 

****
انا سر 

دفن في فم مثقوب 
انا طفلة 

قطعوا ضفيرتها االخيرة
انا ثدي 

وحيد
وانت ؟

فراشة في ظام 
ماعدت وانت انت

وانا !
ما عدت سوى ضباب

في قفص 
احلم انني مكبل 

بآهات امراة ال اعرفها 
احلم انني كأس 

اكسرت بني شفتيها 

وتناثرت اشاؤها بني احلقول 
واالسئلة

يااااا سمائي االخيرة
ويا ارضي االولى 
بيدي املقطوعة 

وقلبي البعيد
ارتقي نحوكما 

واالقفاص قد تساقطت مني 
ليت اثوابي تتساقط هي االخرى

وليت جسدي يسيح 
كماء غر

لعل امراة تشربه
او تسقي به وردة 

او ترميه خلف صبية
ذاهبة الى معركتها االولى 

ليتني كنت الصبية 
فيشتهيني بعض املارة 

وانا ..ال اكترث 
اال

لذلك الكهل 
الذي نسي اسنانه في املرحاض  

رغم انه يقضم اوجاعه يوميا



9 االثنني 25 متوز 2022 العدد )4940(منوعات

Mon. 25 Jul. 2022 issue (4940(

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
50 ألف دينار على املركبات
التي تضع ملصقات الزينة

وجهت مديرية املرور العامة، بفرض غرامة قدرها 50 ألف دينار 
على املركبات التي تضع ملصقات الزينة واإلعالن والرسم.

وذكرت املديرية في بيان تلقته الصبــاح اجلديد ان »مدير املرور 
العامة اللــواء احلقوقي طارق اســماعيل الربيعي وجه مفارز 
مديريــة املرور العامة كافــة في بغداد واحملافظات، بتشــديد 
االجراءات وفــرض الغرامات املرورية بحــق اخملالفني، مبا يخص 

)مخالفة وضع ملصقات الزينة واالعالن( على املركبات.«
وأضافت، انه »استنادا ألحكام املادة ٢٥ ثالثا )ي( من قانون املرور 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ التي تنص: يعاقب بغرامة مقدارها )٥٠٠٠٠) 
ألف دينار كل من وضــع ملصقات الزينة واإلعالن او الكتابة او 
الرسم على املركبات، في بدن او زجاج املركبة األمامي واخللفي.« 
وأهابت املديرية، ســائقي املركبات بااللتزام الطوعي واالبتعاد 
عــن هذه اخملالفة املرورية اوالً، واجملتمعية ثانياً، والتي هي بعيدة 

كل البعد عن اخالق وتقاليد مجتمعنا العراقي.

املانيا .. احلمار يتوج بلقب
احليوان األليف لعام 2022

أعلنت أملانيــا عن تتويج حيوان احلمار بلقــب »احليوان األليف 
لســنة 2022«، معتبرة أنه مــن احليوانــات اللطيفة للغاية 

والذكية.
ونقلــت وكالة األنباء األملانية » د ب أ » عن الباحثة املتخصصة 
 Bündnis« في الســلوك كاروال أوترســتيدت من مؤسســة
Mensch und Tier« التــي اختارت احلمار للفــوز بهذه اجلائزة، 
تأكيدها أن احلمير تختلف عــن اخليول التي تهرب، مبينة أنها 

تبقى وحتلل الوضع وتقارنه بتجاربه ثم تقرر.
وأضافت أوترســتيدت أن احلمير تتكيف مع التضاريس اجلبلية، 
معتقدة أن أشكالها البرية تنحدر من املناطق شبه الصحراوية 

واجلبلية في شمال إفريقيا وغرب آسيا.
وأشارت إلى أن البشــر بدأوا في ترويض احلمير منذ نحو 6000 
إلــى 7000 عام، قبل أن تأتي إلى القارة األوروبية منذ نحو3000 

عام.
ولفتت كاروال أوترســتيدت إلى أن الناس لم يعودوا ميشون في 
الطبيعة مع الكالب فحسب، بل أيضا مع حيوانات أخرى على 

غرار الالما أو احلمير.

بنغالدش حتظر السفر على أسطح القطارات
مهما كان السبب

أصدرت الســلطات في بنغــالدش أوامر بحظر الســفر على 
أســطح القطارات، وهي ممارسة خطرة شــائعة جدا في هذا 

البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا.
وقال نائب املدعي العام أمــني الدين مانيك: »بعد قرار احملكمة 
العليا، ال ميكن للقطارات نقل أي ركاب إضافيني على السطح 
من اآلن فصاعدا«، الفتا إلى إمكان اتخاذ إجراءات ضد مسؤولي 

سكك احلديد في حال انتهاك القرار، وفقا لفرانس برس.
فــي بنغالديش، اعتاد األشــخاص األكثر فقــرا الصعود على 
أســطح العربات للســفر مجانا، أو عندما تكــون القطارات 
مزدحمة، خصوصا خالل األعياد اإلسالمية الكبرى التي تشهد 

عودة عشرات املاليني من الناس لالحتفال في قراهم.
ل باستمرار حاالت وفاة ملســافرين بسبب السقوط أو  وتُسجَّ
االصطدام بفروع األشــجار املتدلية أو اجلسور املنخفضة على 

شبكة السكك احلديد البالغ طولها 3600 كيلومتر.
ويقبل موظفون في الســكك احلديد الرشــاوى للتغاضي عن 

صعود الركاب إلى األسطح وفقا للوكالة الفرنسية.

الموصل - الصباح الجديد:

حتت شعار »رابطة أسود املوصل« 
كثيفة«  بـ«شــوارب  رجال  جتّمع 
في  مختلفة  محافظــات  مــن 
البالد، من أجل تدشني مؤسسة 

مستقلة خلدمة الفقراء.
وبرغم أنهم من أصحاب الدخول 
املعاشــية احملــدودة حيث يعمل 
أغلبهــم في ســلك التوظيف 
املدنــي والعســكري، إال أّنهــم 
مصــّرون علــى العطــاء وإثارة 
مدينة  فــي  اإلنســانية  النزعة 

املوصل بالبالد.
وتعــود فكــرة تأســيس رابطة 
أســود املوصل من حترك مشابه 
رجاالت  بعــض  إليه  ســبقهم 
الشــوارب في محافظة النجف 
عــام 2014، والــذي ســرعان ما 
القى قبوالً مبا ســمح توالد فرق 
أخرى على غرارهــا في أكثر من 
بينهــا ما يســمى  محافظــة 

»متاسيح بغداد«.
التي  األوضــاع  ودفعــت ســوء 
عاشــتها املدن احملررة بعد الدمار 
الــذي خلفه  الكبيــر  واخلــراب 
اإلرهابي وعمليات  تنظيم داعش 
التحرير، إلى التحرك لتأســيس 

بالفقراء  يعنــي  إنســاني  فريق 
واملتضررين.

وقــال طــالل آلـ طبو مســؤول 
الرابطة: »في البدء تكون الفريق 
من شخصني ومن ثم ومن خالل 
مواقــع التواصــل االجتماعــي 
مت التعــرف علــى آخريــن ممــن 

لالنضمام  اســتعدادهم  أبــدوا 
ومشاطرتنا األهداف النبيلة التي 
نسعى لتحقيقها«، الفتاً إلى أن 
»األغلبية هم مــن أبناء املوصل 
والبقية من محافظة أربيل عند 

إقليم كردستان العراق«.
وأضاف: »مبرور الشهور والسنوات 

للقاءات  ونؤســس  ننتظم  بدأنا 
واجتماعــات شــبه دورية نتفق 
مــن خاللها علــى البرامج التي 
باإلمــكان تنفيذها التي تختص 

بالفقراء من أبناء املوصل«.
وباتت الرابطــة أكثر وثوقاً وأكبر 
أفضت  والتي  واتصاالً  تشــابكاً 

إلى تنظيم قســمت فيه األدوار 
منها ما يختص باإلعالم والبحث 
عــن العائالت احملتاجــة وتنظيم 
عملية التبرعــات ما بني أعضاء 

الفريق، بحسب آلـ طبو.
وأشــار إلــى أن »الرابطة وبرغم 
أن عدد املشــاركني فيها بلغ 30 

شــخصاً، إال أنها ال متتلك مقرا 
خاصاً«.

ولكن مؤخرا تبرع أحد املتضامنني 
مع الفريــق بتخصيص جزء من 
غابات  عنــد  ميتلكه  »كازينــو« 
املوصل لعقد اجتماعات الرابطة.

ولم تعــد العالقات حصراً ما بني 
أعضاء الرابطة وإمنا امتد التعارف 
والتواصل وتبادل الزيارات مع فرق 
أخرى مشــابهة عنــد مختلف 

احملافظات العراقية.
عبر  نعتمده  الذي  »النشر  وتابع: 
صفحتنــا الرســمية في فيس 
يتكتم بشــكل كبير على  بوك 
وعدم  املعوزين  األشخاص  سرية 
التعرض لهــم بالصور ما يجعل 
من  والتبرعات  الدعــم  قضيــة 

امليسورين شحيحة جداً«.
ومستقلون  أحرار  »نحن  وأكمل: 
وليس لدينا أي ارتباط سياسي أو 
حزبي ولن نعمل لصالح أي جهة 

كانت«.
الكثيفة  الشوارب  وبشأن ظهور 
أعضاء  بني  مشتركة  كـ«سمة« 
الفريق، يبني طــالل أنها »موروث 
اجتماعي ســائد بأن ذلك ما مييز 
الرجل ويجعلــه أكثر التزاماً في 
أال  بالقول:«  ويعطــف  كلمته«. 
لالنضمام..  أنها ليست شــرطاً 

بيننا أعضاء من دون شارب«.

»أسود الموصل«.. رجال بشوارب كّثة لخدمة الفقراء والمتضررين 
رابطة مستقلة لم تمتلك مقرا خاصًا بها..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
ذكر تقريــر إخبــاري أن تطبيق 
الفوري »واتســاب«،  التواصــل 
أطلــق ميــزة جديدة تســاعد 
الذين ال وقــت لديهم  أولئــك 
للرد على الرســائل فــورا، أثناء 
استخدام التطبيق على أجهزة 

الكمبيوتر.
 ،)WABetainfo( وأوضح موقــع 
أوال  »واتساب«  أخبار  يتابع  الذي 
بأول، أن امليــزة اجلديدة هي الرد 
السريع على الرسائل الواردة إلى 
املستخدمني، الذين يستعملون 
الكمبيوتــر  أجهــزة  نســخة 

املكتبية من التطبيق.
وقــال املوقــع إن القــدرة على 
توجيــه الــرد الســريع علــى 
للمستخدمني  متاح  الرســائل 
الذيــن ثبتوا التحديــث األخير 
»واتســاب« من متجر  لتطبيق 

»ميكروسوفت«.
وتنبع أهمية هــذه امليزة، لكون 
الكمبيوتــر  أجهــزة  نســخة 

»واتساب«  تطبيق  من  املكتبية 
مصممة بطريقة ال حتتوي هذه 

امليزة.
وقــال املوقع إن امليــزة اجلديدة 
ســتتيح للمستخدمني توجيه 
رد على اآلخرين، عبر الكتابة  في 

 (notification( تنبيهات  صندوق 
يظهر على الشاشة.

التنبيهات،  مستطيل  ويحتوي 
وما على  على خانــة صغيــرة 
املســتخدم إال اختيــار نوع الرد 
في هــذه اخلانــة، وحتى عندما 

يتــم تصغير »واتســاب« على 
شاشة أجهزة الكمبيوتر، ميكن 
أن يظهــر صنــدوق التنبيهات 
لكتابة الرد على زاوية الشاشة.

وكانــت إدارة تطبيــق التواصل 
الفــوري »واتســاب«، أعلنت أن 
اكتشــف  لديها  األمــن  فريق 
أخيراً برنامجــاً خبيثاً مت اخفاؤه 
 Hey« داخــل تطبيــق يُدعــى

.»WhatsApp
وأشــار رئيس »واتســاب«، ويل 
كاثكارت، إلــى أن هذا التطبيق 
مت تصميمه من قبل جهة تُطلق 
 ،»HeyMods« على نفسها اسم
وهو يقوم بإيهام املســتخدمني 
أنهم ســيحصلون على ميزات 
التطبيق  فــي  مســبوقة  غير 
 Hey« ًمبجرد حتميلهــم برنامجا
ان  WhatsApp«، ليتبــني الحقاً 
األمر مجــرد »خدعــة خبيثة« 
اخملزنة  املعلومات  سرقة  هدفها 
مســتخدمي  هواتــف  علــى 

»واتساب«.

ميزة جديدة من »واتساب« للمشغولين
متابعة ـ الصباح الجديد:

يبدأ عرض مسلسل )هاوس أوف 
ذا دراجون(«بيت التنني« يوم 21 آب 
املقبــل.. »وتدور أحداثه قبل 200 
العروش«  »صراع  أحداث  من  عام 
وهو مسلسل خيالي من القرون 
إلى ظاهرة من  الوســطى حتول 
حتى  عرضت  أجزاء  ثمانية  خالل 

نهاية عام 2019.
وكشف صناع املسلسل )هاوس 
أوف ذا دراجــون( »بيــت التنني« 
كوميك  مؤمتــر  في  للجمهــور 
كــون لثقافة البــوب، أن العمل 
الــذي تســبق أحداثــه أحداث 
مسلســل )جيــم أوف ثرونــز( 
إنتاج )إتش. »صراع العروش« من 

أسرة  أصول  سيستعرض  بي.أو( 
تارجارين بداية من فترة ازدهارها.

ريان  التنفيــذي  املنتــج  وقــال 
اجلديد  املسلســل  إن  كونديــل 
املكون من عشــر حلقات يعرض 
قصــة »حرب أجيال« بني أســرة 

تارجارين.
وأضاف »تبــدأ األحداث وقت ذروة 
وثرائها  قوتها  وأوج  األسرة  مجد 
ونفوذهــا. وكان لديها )في هذه 
الفتــرة( أكبر عدد مــن التنانني 
ســتحوزه على اإلطــالق... وكان 

ذلك قبل اضمحاللها مباشرة«.
امللك  دور  بادي كونسيدين  يلعب 
فيسيريس تارجارين، الذي وصفه 
املمثل بأنه »رجل حســن الطبع 
الســالم  إدامة  يحــاول  عطوف 

داخل اململكة«.
أما مات ســميث، جنم مسلسل 
اخليال العلمي )دكتور هو( فيلعب 
دور األميــر دميــون تارجارين، األخ 
األصغر للملك. وقال ســميث إن 
معقدة  »عالقة  لديهما  األخوين 
للغاية«. وتقوم إميا دارســي بدور 
األميرة راينيــرا تارجارين، خليفة 

والدها اخملتارة.
ومن شجرة العائلة أيضا األميرة 
راينيــس فيالريــون، التــي جرى 

تخطيها فيمــا يتعلق بالوصول 
إلــى العــرش، وأدت دورهــا إيف 
بيســت.    وقالــت بيســت عن 
أن تكون  الشخصية »كان يجب 
امللكــة.. مــن املزعــج أنها لم 
أيضا  املزعج  ومن  تصبح كذلك. 
أن يســتمر الناس فــي تذكرها 

بأنها لم تكن امللكة.   
كتاب  عن  مأخــوذ  اجلديد  واجلزء 
»النار والــدم« جلورج مارتن. وقال 
مارتــن الــذي انتقد أجــزاء من 
»صراع العروش« إنه شاهد تسع 
حلقــات من املسلســل اجلديد 

وإنها أعجبته.
وأضــاف »هــذه الكتــب، وهذه 
الشــخصيات مثل أبنائــي... إذا 
عرضت أبناءك للتبني ســتكون 
كانوا سيلقون  إذا  مبا  مشــغوال 
معاملــة جيــدة ومبــا إذا كنت 
ســتتعرف عليهم بعــد ذلك«.

ومضى يقول »أنا سعيد للغاية« 
حتى اآلن.

بيت التنين« مسلسل خيالي يسبق
»صراع العروش« بـ 200 عام

متابعة- الصباح الجديد:
أدى تفشــي مرض الليســتريا في 
إلــى وفاة واحدة  فلوريدا حتى اآلن 
على األقــل، و22 حالــة دخول إلى 
املستشفى، وسحب منتجات آيس 

كرمي منذ يناير.
ويصاب البشــر بعدوى الليســتريا 
من تناول األطعمــة امللوثة بالتربة 
أو اللحــوم غيــر املطبوخــة جيدا 
أو  النيئــة  األلبــان  منتجــات  أو 
تســبب  أن  وميكن  املبســترة.  غير 
وغيبوبة  تشــنجات  الليســتيريا 
وإجهاض وعيوب خلقية. وهو ثالث 
ســبب رئيســي لوفيات التسمم 

الغذائي في الواليات املتحدة.
ولتجنــب مخاطــر الطعــام غير 
املرئية، يفحص الناس التواريخ على 

عبوات الطعام.

لكن التمر، على سبيل املثال، ليس 
له عالقــة تذكر بانتهــاء صالحية 

الطعام أو يصبح تناوله أقل أمانا.
واســتخدام جيل روبرتس، أســتاذ 
مشــارك فــي الصحــة العاملية، 
جامعة جنوب فلوريــدا، وهو عالم 
األوبئــة  علــم  ميكروبيولوجــي، 
اجلزيئي لدراســة انتشار البكتيريا 

في الطعام.
وأوضح أنه ميكن لنظام تأريخ منتج 
يعتمــد على العلم بشــكل أكبر 
أن يســهل على الناس التمييز بني 
تناولها  التي ميكنهــم  األطعمــة 
بأمان وتلــك التي ميكــن أن تكون 

خطرة.
والــدواء  الغــذاء  إدارة  وأفــادت 
األميركية أن ارتباك املستهلك حول 
ملصقات املنتجــات من احملتمل أن 

يكون مســؤوال عن حوالي ٪20 من 
الطعام املهدر فــي املنزل، بتكلفة 
تقدر بنحو 161 مليار دوالر أمريكي 

سنويا.
ومن املنطقي االعتقاد بأن ملصقات 
التاريــخ موجودة ألســباب تتعلق 
احلكومة  تفرض  حيث  بالســالمة، 
الفدرالية قواعد لتضمني معلومات 
التغذيــة واملكونات على ملصقات 

األطعمة.
وعلى ســبيل املثال، قد يقوم منتج 
األغذية مبســح املســتهلكني في 
مجموعــة التركيز الختيــار تاريخ 
»االســتخدام بحلول« بعد ســتة 
أشــهر من إنتاج املنتج ألن ٪60 من 
اجملموعة البؤرية لم تعد حتب املذاق. 
وقــد تلعــب الشــركات املصنعة 
لعبة  مشــابه  لطعام  الصغيــرة 

التاريخ نفســه على  تقليد وتضع 
منتجها.

وتوصي دراســة مشــتركة أجرتها 
الغذاء  وسياســة  قانــون  عيــادة 
بجامعة هارفارد ومجلس الدفاع عن 
املوارد الوطنيــة، بإلغاء التمور التي 
تستهدف املستهلكني، مشيرة إلى 

إمكانية حدوث ارتباك وإهدار.
وبدال من ذلك، يشير البحث إلى أن 
املصنعني واملوزعني يستخدمون متور 
»اإلنتــاج« أو »التعبئة«، إلى جانب 
متور »البيع«، التي تستهدف محالت 
التجزئة  الســوبر ماركــت وجتــار 
جتار  إلى  التواريخ  وتشــير  اآلخرين. 
التجزئــة إلى مقــدار الوقت الذي 

سيظل فيه املنتج بجودة عالية.
بعض  والدواء  الغــذاء  إدارة  وتعتبر 
املنتجات »أطعمة قد تكون خطرة« 

لها خصائص تســمح  إذا كانــت 
للميكروبات باالزدهار، مثل الرطوبة 
ووفرة العناصر الغذائية التي تغذي 

امليكروبات.
الدجاج  األطعمــة  هذه  وتشــمل 
واحلليب وشرائح الطماطم، وكلها 
املنقولة  األمراض  بتفشي  مرتبطة 
بالغذاء. ولكن ال يوجــد فرق حاليا 
التاريخ املستخدم على  بني ملصق 
هذه األطعمة وتلك املستخدمة في 

العناصر الغذائية األكثر استقرارا.
ويعد حليب األطفال املنتج الغذائي 
تاريخه  الــذي يتم حتديــد  الوحيد 
علميــا »لالســتخدام فــي موعد 
أقصــاه« ويتم تنظيمــه من قبل 
بشــكل  اختباره  ويجري  احلكومة. 
روتيني في املعمل بحثا عن التلوث.

لكن حليب األطفــال يخضع أيضا 

الختبــارات التغذيــة لتحديد املدة 
الغذائية  العناصر  تستغرقها  التي 
- وخاصــة البروتني - لتتحلل. وملنع 
ســوء التغذية عند األطفال، يشير 
تاريــخ »االســتخدام بحلول« على 
حليــب األطفال إلــى متى لم يعد 

مغذيا.
ولكــن في حالة عــدم وجود نظام 
موحــد للمواعــدة الغذائية، ميكن 
علــى  االعتمــاد  للمســتهلكني 
عيونهــم وأنوفهــم، واتخــاذ قرار 
أو  الغامض  بالتخلص مــن اخلبــز 
اجلنب األخضر أو كيس السلطة ذي 

الرائحة الكريهة.
وميكــن للنــاس أيضــا أن ينتبهوا 
جيدا إلى مواعيد األطعمة القابلة 
التي  الباردة،  اللحــوم  للتلف، مثل 

تنمو فيها امليكروبات بسهولة.

دراسة هامة حول تواريخ انتهاء صالحية الطعام

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الثقافة والســياحة 
واآلثار، أمس األحد، إعادتها النظر 
بشأن املناطق السياحية شمالي 
وإجراء مراجعة شــاملة  البــالد 
بعد  األمــان  مســتوى  وحتديــد 
حادثة قصف دهــوك، فيما دعت 
لاللتزام  الســياحية  الشــركات 

مبوقف احلكومة املركزية.
وتعــرض مصيف قريــة برخ في 
قضــاء زاخــو مبحافظــة دهوك 
لقصف مدفعــي عنيف األربعاء 
تسعة  الستشــهاد  أدى  املاضي 
آخريــن،   23 وإصابــة  مدنيــني 
جميعهــم مــن الســياح ومن 

محافظات الوسط واجلنوب.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة، 
تصريــح  العلياوي،فــي  أحمــد 
تابعته الصباح اجلديد، إن »الوزارة 
فــي طــور مراجعــة تفاصيــل 
العمــل وإعادة النظــر باألماكن 
السياحية ال ســيما املوقع الذي 
تعــرض للقصف فــي محافظة 

دهــوك«، الفتاً إلــى أن »املنطقة 
التــي تعرضت للقصف تقع حتت 
ســيطرة إقليم كردستان والذي 
لديــه مجموعة مــن الضوابط 

واملعايير في العمل السياحي«.
وأضــاف العليــاوي، أن »هنــاك 

مجموعات ســياحية تذهب من 
احملافظات  وباقي  بغداد  العاصمة 
باجتــاه املواقــع الســياحية ،مما 
يســتدعي ضــرورة التأمني على 
حياة املواطنني الذين يغادرون إلى 
تتعرض لهجمات،  محافظات قد 

إذ ال بد من ضمان االســتقرار في 
مراجعة  حلني  السياحية  املناطق 

األمر مع اجلهات ذات العالقة«.
وأكد »ســتكون هنــاك مراجعة 
العمل  تفاصيــل  شــاملة لكل 
من بينها حتديد مســتوى األمان 
للكروبات الســياحية التي تغادر 
نحو املواقع« الفتاً إلى أن »املوضوع 
يحتاج إلى إعــادة نظر في تأمني 
بالشــكل  الســياحية  املناطق 
املطلوب حتى ميكن للســائح أن 
»رأس  بأن  منوهــاً  إليها«،  يذهب 
مال أي بلد يتمتع بالســياحة هو 
االستقرار األمني بالدرجة األولى«.

والتنســيق  التواصــل  وبشــأن 
والتعاون مع االقليم، أوضح أنه »ال 
توجد اتفاقات سياحية بني املركز 
واإلقليم كون املواقع الســياحية 
تقع في بلد واحــد«، الفتاً إلى أن 
أن  يجب  الســياحية  »الشركات 
تلتزم مبوقــف احلكومة العراقية، 
وكذلك اإلقليم يجب أن يكون له 

موقف من مثل هذه الهجمات«.

الثقافة تعيد النظر بملف المواقع السياحية
شمالي البالد 

بعد مجزرة دهوك..
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العواصم ـ وكاالت:

خاض ريــال مدريد فجــر أمس أول 
مباراة وديــة له في فتــرة اإلعداد 
للموســم اجلديد، والتي مني فيها 
أمام غرميه برشلونة   )0-1( بالهزمية 
فــي لقاء بعــث من خاللــه املدير 
أنشــيلوتي  كارلو  للملكي  الفني 
بعدة رســائل حول نواياه للموسم 

املقبل.
وظهــر البلجيكــي إيديــن هازارد 
بنزميا،  للفرنســي كرمي  أول  كبديل 
وابتعد النمســاوي ديفيد أالبا عن 
مركــز الظهير األيســر الذي دفع 
أنشــيلوتي بشــكل مفاجئ  فيه 
باألملانــي أنطونيــو روديجر في أول 
ظهــور له مــع الريال، فــي وجود 
لوكاس فاســكيز باجلهــة اليمنى 
على حســاب أودريوزوال عند غياب 
الكالســيكو  كارفاخال.وكان  داني 
الذي أقيم في مدينة الس فيجاس 
للملكي  اختبــار  أول  األمريكيــة، 
قبــل حتديه املقبل بكأس الســوبر 
األوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت، 
في العاشــر من الشهر املقبل في 

فنلندا.
ثنائي الدفــاع: ومع انضمام روديجر 
انتهاء عقده  الريال مجانا بعد  إلى 
مــع تشيلســي، كان التوقــع بأن 
الظهير  مركــز  إلى  أالبا ســيعود 
األيســر، الذي اعتاد اللعب فيه مع 
فريقه الســابق بايرن ميونخ، إال أن 
التكهنات  على  أنشــيلوتي قضى 
مبكــرا.كان قلب الدفاع املكون من 
الثنائــي أالبا -إيدر ميليتاو الذي قاد 
الفريق األبيض للفوز بكأس السوبر 
اإلســباني والــدوري ودوري األبطال 

املوسم املاضي، غير دقيق للغاية.
أوال، أخطــأ أالبا في إخــراج الكرة، 
بســهولة  خســر  ذلــك  وبعــد 
مواجهــة أمــام البولنــدي روبرت 
ليفاندوفســكي، لكــن كان خطأ 
ميليتاو فــي محاولة للتخلص من 
الكــرة هو الذي كلــف ريال مدريد 
هدفا فــي مرماه.ومع ذلك، فإن 45 
دقيقــة لن تقضي علــى كل ما مت 
حتقيقه في املوســم املاضي ولهذا 

الســبب ظهــر روديجــر ألول مرة 
في ريال مدريد فــي مركز الظهير 

األيسر.
اختيار  يكــن  لم  وبنزميــا:  هــازارد 
هــازارد فــي مركــز رأس احلربــة 
أو لوكاس فاســكيز على  الوهمي 
حســاب أودريوزوال أمرا غير متوقع، 
فأنشيلوتي تقع على عاتقه مهمة 
إيجــاد بديــل لبنزميا حــال غيابه 
وبالتالي لم يكن أمامه سوى وضع 

ثقته في الالعب البلجيكي.
وفــي جتربة أخرى، دفع أنشــيلوتي 
في الشوط األول بخط وسط بديل 
وكامافينجا  تشواميني  من  مكون 
وفالفيردي، وقد سمح ذلك لفريقه 
باحلصــول على لياقــة بدنية أكبر 
وســرعة حتــرك لكنــه افتقد إلى 
مهارات كرة القدم.كان احلل بسيطا 
وهو الدفع بكاســيميرو ومودريتش 
وكروس في الشــوط الثاني، ما رفع 

من أداء الفريق فاستعاد االستحواذ 
على الكرة إال أنه افتقد القدرة على 
التســجيل في غيــاب بنزميا الذي 

فضل أنشيلوتي إراحته.
يترك  ولــم  أسينســيو:  بصمــة 
الهجوم املدريدي انطباعا جيدا في 
الس فيجاس، لكــن ميكن القول إن 
ماركو أسينسيو ظهر بصورة تدعو 
للتفاؤل.نزل أسينسيو في الشوط 
الثاني ومعه بــدأ إيقاع امللكي في 

التوهج وسنحت له فرصة للتعادل 
لكنــه لم يوفق في التســديد.ومما 
ال شــك فيه أن أسينســيو، الذي 
يستمر عقده ملوســم واحد فقط 
وحتوم شــكوك حول مســتقبله، 
الكالسيكو  استغل مشاركته في 

ليثبت نفسه.
روبــرت  البولنــدي  أعــرب 
ليفاندوفســكي، أحــدث صفقات 
الفوز  عقب  سعادته  عن  برشلونة، 
الكالســيكو  في  مدريد  ريال  على 
الــودي، الــذي أقيم فــي الواليات 
املتحدة األمريكية. وفاز برشــلونة 
على غرميه ريــال مدريد، بهدف من 
دون رد، ســجله البرازيلــي رافينيا، 
فــي مباراة شــهدت الظهور األول 

لليفاندوفسكي.
وقال »روبرت«، في تصريحات أبرزتها 
صحيفــة »ســبورت« الكتالونية: 
بالنســبة  »ســعيد جدا، ســواء 
االنتصار«.وأضاف:  أو  األول  للظهور 
»على الرغم من أنها مباراة ودية، إال 
أن الكالسيكو سيحتفظ بقيمته، 
ونحن ســعداء جدا باجلــودة التي 
املباراة  إلى  »نتطلع  .وزاد:  قدمناها« 
التالية، ألننا نشــعر أن شيئا جيدا 

لم يأت بعد«.
وواصل: »سعيد جدا لوجودي هنا، 
وأن أكــون جزءا من هذا الفريق.. ال 
أشــعر أنني جئت منذ أيام، أشعر 
وكأننــي هنا منذ شــهور، حيث 
زمالئي  مــن  دعمــا كبيرا  أتلقى 
»نفكر  التدريــب«.وأردف:  وطاقم 
دائما في الفوز، لدينا عقلية رائعة 
للغاية، ليس فقــط في املباريات 
لكن أيضا فــي التدريبات«.وختم: 
»فــي الوقت احلالي، األحاســيس 
واجلماهيــر  أكثــر مــن جيــدة، 

ليفاندوفسكي: أشعر كأنني في برشلونة منذ شهور

ثالثة مشاهد في كالسيكو الس فيجاس تلخص أفكار أنشيلوتي

نيويورك ـ وكاالت:
توجــت األميركيــة بيرناردا بيــرا )27 عاما(، 
بلقــب بطولة أوروبا املفتوحــة للتنس على 
املالعــب الرمليــة في هامبــورج، وحصدت 
الالعبة األمريكيــة اللقب، عقب فوزها على 
اإلســتونية أنيت كونتافيت، املصنفة األولى 

في البطولة، بنتيجة )6-2 و4-6(.
وهذا هو اللقــب الثاني لبيــرا، املولودة في 
كرواتيا، خالل العــام احلالي بعد جناحها في 
منافســات الفردي ببطولة بودابست، علما 
بأنها لم تفــز بأي لقب في جولــة الرابطة 

العاملية لالعبات التنس احملترفات من قبل.

سيدني ـ وكاالت:
حافــظ منتخــب أســتراليا لكرة الســلة 
علــى لقبه بطالً لــكأس آســيا، بتخطيه 
منتخــب لبنان 75-73 في املبــاراة النهائية 
ضمن البطولة التي أقيمــت في العاصمة 
اإلندونيســية جاكرتا.وانتهــى الربــع األول 
ملصلحــة املنتخب األســترالي 22-10، لكن 
املنتخب اللبناني حتســن في الربــع الثاني 
 15-19 الثالث  الربــع  وانتهى   ،16-18 وأنهاه 
ألستراليا، وقدم املنتخب اللبناني أفضل ربع 
له في املباراة وهو الرابع وكانت النتيجة فيه 
30-18.وكان وائل عرقجي جنم منتخب لبنان 
أفضل مســجل بني رجال األرز وفــي املباراة 
ككل بـ28 نقطة، ثــم علي حيدر بـ23.. في 
حني أفضل مســجل في املنتخب األسترالي 
كان ثون ماكير بـ14 نقطة.وهذه املرة الرابعة 
التي يحصــد فيها لبنان املركــز الثاني في 

آسيا، وحققت أستراليا لقبها الثاني.

بيرا تحصد بطولة 
أوروبا للتنس

أستراليا تحتفظ بلقبها 
بطلة آلسيا بالسلة

لقطة من الكالسيكو اإلسباني أمس

الرباط ـ وكاالت:
أحرز منتخب جنوب إفريقيا لقب 
للســيدات  إفريقيا  أمم  بطولــة 
عقب تغلبه على نظيره املنتخب 
املغربي بهدفني مقابل هدف في 
املبــاراة النهائية مــن البطولة 
التــي أقيمــت في املغــرب أول 
األول  الشــوط  أمس..وانتهــى 
من املواجهة علــى وقع التعادل 
الثاني  الشوط  وفي  أهداف  بدون 
وضعــت هيلدا ماغايا ســيدات 
جنوب إفريقيا في املقدمة عقب 
الدقيقتني  تسجيلها هدفني في 
63 و71 قبــل أن تضيــق جنمــة 

املنتخــب املغربي روزيــال الفارق 
الوحيد  املغرب  بتسجيلها هدف 

في الدقيقة 80.
ولم يتمكن املنتخب املغربي من 
تعديــل النتيجة رغــم احملاوالت 
حارســة  مرمى  على  العديــدة 

جنوب إفريقيا.
كانت  النهائي،  خســارة  وبرغم 
للبلد  تاريخيــة  البطولة  هــذه 
املضيف إذ يصل إلى هذه املرحلة 
ألول مــرة في تاريخــه، ليصبح 
للســيدات  عربي  منتخــب  أول 
العالم  الى نهائيات كأس  يتأهل 
املقــررة بنســختها املقبلة عام 

ونيوزيلندا،  أســتراليا  في   2023
مبجرد وصوله الى نصف النهائي.
وأفرز النهائي بطالً جديداً للقارة 
بعدمــا ســيطرت نيجيريا على 
اللقب في 11 نســخة من أصل 
13، لكنهــا خرجــت في نصف 
النهائي على يــد املغرب بركالت 
الترجيح بعــد تعادلهما 1-1 في 
واإلضافي.وباتت  األصلي  الوقتني 
جنوب إفريقيا ثالثة بطلة للقارة 
البطولة  انطالق  منذ  الســمراء 
عــام 1991، الى جانــب نيجيريا 
وغينيــا االســتوائية التي فازت 
باللقب مرتني عامي 2008 2012.

باريس ـ وكاالت:
يســتعد البرايلي نيمار دا سيلفا، 
للموسم  باريس سان جيرمان  جنم 
اجلديد بطموحات كبيرة مع الفريق، 
وذكرت  البرازيل.  وكذلك منتخــب 
شــبكة  UOL Esporte البرازيلية 
أن نيمار متحمس جدا للموســم 
املقبل مــع بي إس جي، كما يحلم 
بالفوز بــكأس العالم مع منتخب 
البرازيل.أضافــت أيضــا أن النجم 
البرازيلــي يتحدث كثيرا مع مدربه 
اجلديد كريستوف جالتيه، في عدة 
أمور منها خطــة الفريق، ومهامه 

تكتيكيا وكذلك أدواره القيادية.
 اشــارت إلــى أن نيمار يشــعر أن 
التواصل مــع جالتيه أفضل كثيرا 
مــن مدربه الســابق، ماوريســيو 
بوكيتينــو، الذي متــت إقالته قبل 
بعد موسم ونصف  قليلة  أسابيع 
مــع الفريق الباريســي..  وختمت 
الشــبكة البرازيليــة تقريرها بأن 

نيمار سيكون له صالحيات جديدة 
في أرض امللعب مع بداية املوســم 

اجلديد.
وثار جــدل حول النجــم البرازيلي 
تكهنت  حيث  مســتقبله،  بشأن 
للبيع،  بعرضــه  صحفية  تقاريــر 

بينمــا أكــد كريســتوف جالتيه 
متسكه الشــديد باستمرار النجم 
نيمــار  عقــد  البرازيلي.وينتهــي 
مع النــادي الباريســي في صيف 
2025 مــع بند ميدد التعاقد تلقائيا 

موسمني إضافيني إلى 2027.

زيوريخ ـ وكاالت:
أكد أنيس بن ميم، محامي حمدي 
النقاز، أن االحتاد الدولي لكرة القدم 
»الفيفــا«، أصدر احلكم في قضية 
موكلــه مع فريقه الســابق أهلي 
جدة.وقال بن ميــم في تصريحات 
صحفيــة لقد انعقدت ، جلســة 
النطق باحلكم، ومت إعالمنا به حيث 

مت احلكم لصالــح النقاز مببلغ 900 
ألــف دوالر، أصبــح ملزما بدفعها 
الفريق الســعودي، بعدما فســخ 
باإلضافة  واحــد  جانب  من  العقد 
إلى عدم اخلالص«.كان النقاز انضم 
لألهلي فــي تشــرين أول املاضي، 
قبل أن يفســخ التعاقد عقده في 
شباط املاضي، من جانب واحد دون 

أن مينحه رواتب 4 أشــهر، ما جعل 
للفيفا. يتقــدم بشــكوى  األخير 
وحــول إمكانية اســتئناف القرار 
من قبل أهلي جــدة، قال بن ميم: 
»بالطبع، وذلك باللجوء للمحكمة 
حمدي  أن  الدولية«.يذكر  الرياضية 
النقاز، لم يلعب مع أهلي جدة إال 8 

مقابالت فقط.

نيويورك ـ وكاالت:
حطمــت األمريكيــة ســيدني 
القياســي  رقمها  ماكلوجلــني 
العاملي لســباق 400 متر حواجز، 
بزمــن قــدره 50.68 ثانية، لتتوج 
أللعاب  العالم  بطولــة  بذهبية 
الواليات  فــي  املقامــة  القــوى 

املتحدة.
وباتــت ماكلوجلني أول عداءة في 

التاريخ تســجل زمنا يقل عن 51 
ثانيــة، توجت بفضلــه ألول مرة 
العالــم، محطمة  بطلة علــى 
رقمها الســابق بفارق 0.73 ثانية 
حيــث ســجلت 51.41 ثانية في 
نفــس مضمــار هايــوارد فيلد، 
الشــهر املاضي.وذهبت امليدالية 
الفضية إلــى الهولندية فيمكه 
بول بزمن قدره 52.27 ثانية، فيما 

حصلت علــى امليدالية البرونزية 
األمريكيــة دليلــة محمد بزمن 

53.13 ثانية.
وبتحطيمهــا الرقم القياســي 
ســتحصل ماكلوجلــني علــى 
100 ألــف دوالر، إضافة إلى مبلغ 
التتويج  دوالر، مكافآة  ألف  الـ70 
بامليداليــة الذهبية في البطولة 

املقامة مبدينة يوجني األمريكية.

منتخب جنوب إفريقيا يتوج 
بكأس أمم إفريقيا للسيدات

نيمار يحصل على مزايا جديدة في باريس

ألزام أهلي جدة بدفع 900 ألف دوالر للنقاز

ماكلوجلين تحطم رقم سباق 400 متر 
القياسي ببطولة العالم

نيمار



11رياضة االثنني 25 متوز 2022 العدد )4940(

Mon. 25 Jul. 2022 issue )4940)

91 % نسبة انجاز مشروع 
ملعب الميناء االولمبي 

لجنة مشتركة لمنح 
إجازات القاعات الرياضية 

حيدر عبد الجليل*
وصلت نسبة إجناز مشــروع ملعب امليناء األوملبي سعة 
(30( ألف متفرج، إلى مرحلــة متقدمة وصلت إلى )91( 
%،اذ يجــري حاليا العمل بعدد مــن الفقرات، في حني مت 
إجناز فقرات اخرى   كان آخرها املســقف احلديدي وتركيب 
األشــرعة عليــه، اذ يتم العمــل حاليا بإكمــال الثيل 
الطبيعي للملعب الرئيســي، وتهيئــة مالعب التدريب 
والقيام باملســاواة وتهيئة األرض فيها، إلى جانب اكمال 
اعمال تغليف اجلــدران الداخلية واخلارجيــة بالفرونتك 
وتثبيت االنــارة عليها في املدرجــات و منطقة ال vip و 
االعالميني وتغليفها بالزجاج الى جانب اعمال الســقف 
الثانوي لها وتركيب منظومة الصوتيات، كذلك  استمرار 
االعمال فــي املصاعد، وتثبيت مقاعد املتفرجني، والعمل 
في تشــغیل و ترکيب شاشــة امللعب مع اعمال جدران 
الســتدات وتغليفها من اخلارج، أيضــا تركيب اثاث غرف 
الالعبني واحلكام واملدربــني، وترکيب قواطع احلمامات مع 
األبواب، واكمال الصبغ اخلارجي بنســبة 95 ٪.،الى جانب 

فقرات متعددة اخرى يتم العمل بها بذات التوقيت.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدير قســم االحتادات الرياضية في دائرة التربية 
البدنية جبار چثير ان الوزارة ستشكل جلنة مشتركة 
من وزارات الشــباب والرياضة و الصحــة والداخلية 
بالتنسيق مع االحتادات الرياضية، ملنح اجازات القاعات 

الرياضية خملتلف االلعاب وفقاً للقوانني النافذة  .
وقال چثير في تصريح خاص لقســم االعالم واالتصال 
احلكومي :  ان وزير الشــباب والرياضة الســيد عدنان 
درجال أكد حرصه على تنسيق العمل بني املؤسسات 
احلكومية من جهة واالحتادات الرياضية من جهة اخرى، 
من اجل وضع ضوابــط وتعليمات تتوافق مع القوانني 
النافــذة والتي من شــأنها تنظيم العمــل مبا يخدم 

املصلحة العامة.

إعالم اللجنة األولمبية

عقــد املكتــب التنفيــذي للجنة 
األوملبية الوطنيــة العراقية صباح 
اليوم األحد، إجتماعــاً طارئاً بحث 
فيــه األزمــة األخيــرة حيــث قرر 
االنســحاب مــن منافســات دورة 
ألعاب التضامن االسالمي اخلامسة 
التــي مقــررة إقامتها فــي تركيا 
املكتب  املقبل.وأصدر  الشهر  بداية 
التنفيذي بياناً رسمياً جاء في نّصه:
)إحتجاجــاً على الدمــاء العراقية 
البريئــة التي أريقــت مبدينة زاخو، 
وإنســجاماً مع املوقف الشــعبي 
العراقي وتوصيــات مجلس النواب 
األخيرة،  الطارئة  بجلسته  العراقي 
واملوقــف احلكومــي املتمثل ببيان 
وزارة اخلارجية، قرر املكتب التنفيذي 
العراقية،  الوطنية  األوملبية  للجنة 
في إجتماعــه الطارئ صباح اليوم، 
االنسحاب من دورة ألعاب التضامن 
االسالمي اخلامسة والتي من املقرر 
التركية في  قونيا  إنطالقها مبدينة 
قرار  املقبل.إن  آب  التاسع من شهر 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
جــاء منســجماً مــع منظومــة 
النيابي  العراقية مبفصليها  الدولة 
واحلكومــي، مثلمــا هــي جزء من 
تطّلعات ومطالب الشعب العراقي 

قبل كل شيء(.
وتضامناً مع قــرار اللجنة االوملبية 
العراقيــة ، احتــاد اجلــودو يعلــن 
االنســحاب من بطولــة التضامن 
االسالمي التي ســتقام في تركيا، 
بحســب ما أعلنه احتاد اللعبة في 

بيان رسمي.
املشهداني يعلن انسحابه من جلنة 

اجلوري 
أعلن رئيس االحتــاد املركزي للقوس 
املشــهداني،  ســعد  والســهم، 
انســحابه من جلنة اجلوري املكلف 

بهــا بــدورة التضامن اإلســالمي 
إقامتها  املقرر  اخلامسة  بنسختها 
املقبل. الشــهر  بداية  تركيــا  في 
وقال املشــهداني: انه قدم اعتذارا 
رســميا الى اللجنة املشرفة على 
منافســات القوس والسهم بدورة 

التضامــن االســالمي انســجاما 
مــع املوقف احلكومي اجتــاه تركيا 
العراقية  الدمــاء  على  إحتجاجــاً 
البريئــة التي أريقــت مبدينة زاخو، 
وإنســجاماً مع املوقف الشــعبي 
العراقي وتوصيــات مجلس النواب 

األخيرة. الطارئة  العراقي بجلسته 
االستهانة  ان  االحتاد:  رئيس  واوضح 
بدماء العراقيني أمر مرفوض، ويجب 
ان يكون موقف الرفض والشــجب 
وعدم املشــاركة من االولويات لدى 
كل عراقي مخلص. متمنيا الشفاء 
العاجل للجرحى والرحمة والغفران 

للشهداء.
وقــع رئيــس اللجنــة األوملبيــة 
حمودي،  رعد  العراقيــة  الوطنية 
ثنائي مشــترك  تفاهم  مذكــرة 
مــع عمدة بلديــة مدينــة آناديا 
بيليم  تيريزا  الســيدة  البرتغالية 
كاردوســو.أعلن ذلك مدير املكتب 
األوملبية  اللجنــة  فــي  االعالمي 
علي  حســني  العراقية،  الوطنية 
التفاهم  ان مذكرة  مبيناً  حسني، 
تأتي إستكماالً ملا مت االتفاق عليه 
آناديا وشركة سان  بلدية  مع وفد 
ليف الــذي كان زار مقــر اللجنة 
األوملبية فــي العاصمة بغداد في 
السابع عشر من شهر آيار املاضي.
واضاف حسني ان املدينة املذكورة 
ومقر شركة سان اليف يشتمالن 
رياضية متقدمة،  بنى حتتية  على 
إقامة  تضمنت  اليوم  إتفاقية  وان 
الرياضيني  تدريــب  معســكرات 
العراقيني  فيها، إستعداداً لدورتي 
ألعاب باريس 2024 ولوس أجنلوس 

.2028

الصباح الجديد ـ خاص: 
النجم العراقي املوهوب يوســف 
فريق  قائــد  النصــراوي  حســن 
االملاني  ميونخ  لبايرن  الناشــئني 
  7 انضــم للنــادي االملانــي قبل 
ســنوات هذا املوسم حمل شارة 

املدربني  إعجــاب  نــال  الكابــن 
واالداريني  وكافة املسؤولني بالنادي 
العب ميتلك مهــارات فنية رائعة 
ميتاز بالتســديد واحملاورة يلعب مع 
فريق 16 ســنة وعمره 15 ســنه 
ويقود الفريق بالدوري االملاني خاله 

العال مدرب  الكابن هيثم عبــد 
في  لالســكواش  العراق  منتخب 
زمن انتعاش اللعبة حيث اســس 
اللعبة مع زميلــه املدرب اجملتهد 
حامــد حبيب عــوده يحلم خاله 
ويتمنــى ان يلعــب يوســف مع 

ليحقق  السنية  العراق  منتخبات 
حلمــه وحلم عائلتــه على  احتاد 
القدم متابعة املواهب حتى المتوت 
واقفــة مثلما تبدد حلــم املبدع 
زيــدان اقبال  ليحقــق حلمه في  

مانشستر يونايتد.              

يوسف حسن كابتن فريق الناشئين في بايرن ميونخ

اللجنة األولمبية تقرر االنسحاب من دورة التضامن االسالمي

اجلودو.. يعلن تضامنه مع قرار األوملبية في االنسجاب من دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

بغداد ـ فالح الناصر:
تبدأ منتخباتنا لكرة الطاولة يوم 
غد الثالثاء مشاركتها في بطولة 
غربي آســيا املقررة ان تنطلق في 
اجلاري  31 شــهر متوز  األردن حتى 
مبشــاركة نحــو 10 منتخبــات، 
وبحسب عضو احتاد كرة الطاولة 
الوفد  إداري  رعد خليــل،  املركزي، 
في البطولة فأن العراق يســعى 
برغم  إيجابية  نتائــج  إلى حتقيق 
ظــروف االعداد الصعبة بســبب 
عدم وجود التمويل الكافي لتأمني 
لالعبينا  قــوة  اكثر  اعداد  مراحل 

قبل املغادرة إلى عمان.
وأشــار إلــى ان وفدنا ســيكون 
اللعبة،  احتــاد  عضــو  برئاســة 
حكمت شــفيق، ويضم املتحدث 
املؤلف من  التدريبي  واملالك  إداريا، 
حكمت جواد مديــراً للمنتخبات 
مؤيــد حميد  واملدربان  الوطنــي 
وعقيل جبــار، ويضم العبون لكال 
اجلنسني ميثلون املتقدمني والفئات 

العمرية.
وعلى صعيد اخر، أوضح ان العراق 
األندية  بطولــة  في  سيشــارك 
تونس شــهر  في  املقررة  العربية 

الثاني املقبل، وســيتم  تشــرين 
تســمية الفرق الثالثة األوائل في 
منافســات الدوري املمتــاز لهذا 
بطولة  في  للمشــاركة  املوسم 
وبني  املقبلــة..  العربية  األنديــة 
ان التجمــع الثاني لــدوري أندية 
الدرجة املمتاز ســتبدأ في بغداد 
يوم 24 آب املقبــل، يعقبها دوري 
احملترفني ذهابا وإيابا لكال اجلنسني.
فــي حني قــال مديــر املنتخبات 
الوطنية في احتاد كــرة الطاولة، 
حكمــت جــواد، ان وفــد العراق 
ســيتوجه فجر اليوم االثنني إلى 
األردن وسيشــارك فــي بطولــة 
غربي آســيا باألردن ابتداء من يوم 
املتقدمني  بفئــات  الثالثــاء،  غد 
زياد  بتشــكيلة تضم عمر  رجال 
ومحمد زيــاد وجيا ونــوزاد وأمير 
ثامــر، واملتقدمــات الالعبة مينا 
حسن، وحتت 19 سنة الالعب أنور 
مؤيد وحتت 17 سنة الالعب عقيل 
عباس وحتت 15 سنة حيدر حسني 
وعلي عمار ومحمد ثامر وحتت 17 
الالعبة سجى مجيد وحتت  سنة 
15 سنة نســمة مؤيد وبارين وانا 
دلزاد وحتت 13 ســنة علي حسن 
وحتت 11 ســنة انديا كرزان وأثمار 

عقيل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتظم املنتخب الوطني للبولينغ 
في معسكر تدريبي حتتضنه في 
محافظة السليمانية استعدادا 
للمشاركة في البطولة العربية 
والسادســة  للرجال  العاشــرة 
للنســاء التــي ســتقام فــي 
جمهورية مصــر العربية مطلع 

ويســتمر  املقبــل  آب  شــهر 
املعســكر ملدة ١٠ ايام مبشاركة 
١٠ العبني ٤ نساء و٦ رجال الذين 
مت اختيارهــم خــالل تصفيــات 
عليها  تنافســوا  مراحــل  على 
هذه  في  باملشاركة  لترشيحهم 
فيها  سيشــارك  التي  البطولة 
والسعودية  الكويت  دول هي   ١٠

عمان  وسلطنة  وقطر  والبحرين 
واالردن واليمــن واالمارات ومصر 
العراق.ويتطلع  الــى  باإلضافــة 
منتخبنا الوطني للبولنغ حتقيق 
البطولة  فــي  متقدمة  نتائــج 
العربية نظرا ملا ميلكه من عناصر 
مؤهلة لتأكيد جدارة اللعبة في 

املنافسات اخلارجية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصطفى عبد مدرب املنتخب 
القائمة  أمــس،  للرجبي،  الوطني 
للمشــاركة  للمنتخب  النهائية 
في بطولة آســيا املزمــع إقامتها 
في إندونيســيا مطلع آب املقبل. 
وفيما يلي تشكيل قائمة املنتخب 
العراقي: »سرمد عبد وحيدر عباس 
وحسني عدنان ورسول شايع وعلي 

وأندريس يوسف وحسني  قاســم 
صادق وأنس فالــح ومحمد صادق 
طارق  وعمر  حقي  وســيف  أحمد 
ومهند عبــد الكرمي«.وقال عبد في 
تصريحات نقلها املكتب اإلعالمي 
لالحتاد: »القائمة ضمت خليط من 
وتألفت  واحملترفني  احملليني  الالعبني 
12 العبا«. النهائية مــن  القائمة 

وأشــار: »نتطلع إلى حتقيق نتائج 

القاري  احملفــل  فــي هذا  إيجابية 
املتواجدة  العناصــر  مــن خــالل 
اســم  ورفع  الوطني  املنتخب  في 
العــراق عاليــا«. وأمت: »ســيكون 
يســبق  تدريبي  معســكر  هناك 
البطولة اآلسيوية في مدينة دبي، 
خلوض  التامة  اجلاهزية  الستكمال 
التي ســتكون  املنافســات  غمار 

شرسة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن زاخــو تعاقــده مــع 3 
لتدعيم  ســوريني،  محترفــني 
الفريــق فــي املوســم املقبل 
مع  زاخو  2023/2022.وتعاقــد 
باهوز محمد  الســوري  احملترف 
قادمــا مــن الوثبة الســوري، 

واحملتــرف محمــد بــاري العب 
وزيد  السوري،  األوملبي  املنتخب 
غرير، قادما مــن فريق الكرامة 

السوري.
تعاقد  الذي  زاخو  نادي  ويسعى 
مؤخرا مع املدرب العراقي حمزة 
هادي ومساعده الدولي السابق 

مصطفى كرمي، للظهور بشكل 
املنقضي،  املوسم  عن  مختلف 
احمللي  اللقب  على  واملنافســة 
الصيفية. التعاقدات  من خالل 

يشــار إلى ان فريق نــادي زاخو 
هادي  حمــزة  املــدرب  يقــوده 

ويساعده مصطفى كرمي.

منتخباتنا لكرة الطاولة تبدأ
 غدًا المشاركة في غربي آسيا 

معسكر السليمانية يحضر 
البولنغ للبطولة العربية 

الرجبي يعلن قائمته لمنافسات آسيا

ثالثة سوريين يلتحقون بكرة زاخو

حكمت جواد رعد خليل



يومية سياسية مستقلة Mon. 25 Jul 2022 issue )4940( االثنني 25 متوز 2022 العدد

حاورها سمير خليل:
يتوزع الكثير من ابنــاء العراق في 
مشــارق االرض ومغاربها، يتناثرون 
حتت خيمــة الغربة، لكــن احلنني 
يراودهــم فــي كل ايامهــم، هذا 
احلنــني الــذي يتحــول احيانا الى 
دفق مــن االبداع واالبتكار، اســراء 
تعيش  عراقيــة  شــابة  شــندي 
مع زوجهــا واطفالها فــي املانيا، 
غادرت العراق وهي طفله في ســن 
التاســعة،انتقلت مع اسرتها إلى 
ليبيا ثم تونس وبعدها الى امريكا 
واســتقرت اخيرا في املانيا، اسراء 
توزعت اشتغاالتها في زوايا عديدة 
من االبداع، لكن شغفها االكبر كان 
بصناعة احللي، االحجار والتكوينات 
الصغيرة البراقة التي تبهر العيون 
وتشد االفئدة، وكذلك برعت اسراء 
فــي الرســم وصناعــة وتصميم 
الديكور  ومتممات  االكسسوارات 
من نقوش ورســوم وتكوينات فنية 
إضافة حلبها لألعــام والصحافة، 
تتحدث  واهتماماتها  عملهــا  عن 

اسراء اوال فقالت :
االهتمامــات  مــن  كثيــر  لــدي 
بتأسيس  قمت  كبيرة،  وطموحاتي 
اول مشــروع لي اســميته )بوابي 
( للحلــى اليدوية، اخترت االســم 
تيمننــا بامللكــة شــبعاد فهــي 
رمــز حلضارة العــراق ومجوهراتها 
وحليها منــوذج رائع للتقدم احلرفي 
الفنــي لباد مابــني النهرين،  كان 
ملشــروعي اثر بارز عنــد عرضي له 
فقــد بيعت تصاميمــي واعمالي 
اليدويــة املتمثلة باحللي والقبعات 
اليدويــة مــن اجللــد  واحلقائــب 
الطبيعــي واالحجــار الكرمية في 
) املتحــف العربــي االمريكي( في 
زلت  وما  االمريكيه  واليه مشيغان 

اتعامل معهم لليوم ".

*وماالذي شدك لهذا الطريق؟
نشــأت فــي عائلة محبــة للفن 
الرسم  ويحب  كان مدرسا  فوالدي 
وعمــل فــي صياغــة الذهب في 
بغداد ولديه محل لصياغة الذهب، 
اما والدتي فهي مدرســة ومحبة 
وكان  واخلياطة،  اليدويــة  لألعمال 
لهــذا دور كبير بتنميــة مواهبي، 
فــكان والدي يعود الــى املنزل وهو 

يحمل معه بعــض االحجاروكنت 
اخذهــا للعــب بها وكنــت أحب 
بريقهــا والوانهــا وكنــت احاول 
ربطها ببعض االســاك املعدنية، 
كبــرت وكبر حبــي لألحجار حيث 
متكنت مــن حتقيق حلمي بصناعة 
احللى بشــكل احترافي بعد ســن 
العشرين، والدي ووالدتي هما أكبر 
داعمني لي وألســرتي الفضل االول 

بنجاحي".
وتضيــف: وبعــد زواجــي ولقائي 
بنصفــي الثاني عمار الديراوي وهو 
محب للســفر والترحــال وكذلك 
التصوير اتيحت لي فرصة للوقوف 
امام الكاميرا، قمنا بفتح قناة على 
اليوتيوب اسميناها )حكاية مدينة( 
وقمنا ايضا بعمــل فيديوهات عن 
مدن العالم التــي زرناها حيث زرنا 
لليــوم مايقــارب 70 مدينة عاملية 
نقص فيهــا حكاية املدن ونزوراهم 
لنظهرها  الســياحية  اماكنهــا 

للعالم بعيون عراقية". 

*مبــاذا تتميز اعمالك وكيف تقبل 
الغرب اعمالك؟ 

هويتي العراقيــة وانتمائي للوطن 
دائما حاضرة فــي قطعي الفنية، 

القدمي  ولبيتنــا  للوطن  فحنينــي 
يراودني  القداح ظل حلما  ولرائحه 
ان ارســمه فــي لوحاتي  احــاول 
وقطعــي البغدادية التي اصنعها، 
للغرب فهم منفتحون  بالنســبة 
علــى ثقافــات الشــعوب، انا أرى 
باالســتماع حلديثي عن  شغفهم 
القطــع وعــن تاريخ بلــدي وهذا 
يجعلنــي اشــعر بالفخــر ألنني 
عراقية، لــدي عاقــة جميلة مع 
الناس فــي اوروبــا وفــي امريكا، 
عشــت طفولــة متيزت بالســفر 
والترحال مكنتني من التعرف على 
ثقافات مختلفة انعكســت على 
شــخصيتي وأصبح من الســهل 
تكوين عاقات مع الناس والتحدث 

إليهم". 

في  عــن مشــاركاتك  *حدثينــا 
املعارض واملهرجانات؟

في  املعارض  من  بالعديد  شــاركت 
شمال افريقيا في ليبيا وتونس وفي 
امريكا وعملت مع املتحف األمريكي 
العربي وقدومي الى املانيا لم يوقف 
مســيرتي بل اكملتها مبشــاركات 
عديدة في معارض مع فنانني اجانب 
وعرب واخرها كانت في تنظيم بازار 

حتت اشــرافي خال مشاركتي في 
ملتقى ابداع للحــرف اليدوية الذي 

نظمته منصة ابداع من املانيا ".
وعاملي  ورشــتي  وتختم: منزلي هو 
عن  للتعبير  فهو فسحتى  الصغير 
جديده  قطعة  وانتاج  احاسيســي 
ســواء في احللــي أو قطعــة فنية 
بغداديــة مــن املكس ميديــا، لدي 
ماركتــي اخلاصة )بوابــي هاند ميد 
اهم  اما  امللكــة شــبعاد(،  جولري 
احامي في عملي هو اقامة معرض 
وانــا اعمل في  بالعــراق  خاص لي 
الوقت احلالي على هذا وان شاء اهلل 
ســيتحقق قريبا، عاقتــي بالوطن 
عاقة طفل بوالدتــه ومهما ابتعد 
وأتغرب والتقي بناس كثر تظل هي 

احلضن الدافئ واحلنان وامللجأ".
اســراء شــندي معماريــة عراقية 
امريكيــة من مواليــد 1986 بغداد، 
االولى  لديها شــهادتان جامعيتان، 
بكالوريــوس في اخملتبــرات الطبية، 
والثانيــة دبلــوم فــي الهندســة 
على  ايضــا  حصلــت  املعماريــة، 
بعــد   )small business(شــهادة
والية  تأهيلية في  بــدورة  التحاقها 
ميشــيغان االمريكية لغرض بداية 

مشروعها.               

المغتربة إسراء شندي: بصمتي 
البغدادية حاضرة في قطعي الفنية

برعت بالرسم وتصميم الحلي واالكسسوارات

بغداد - الصباح الجديد:
حصد املصور املغترب إحسان اجليزاني، جوائز عاملية عدة 

في أشهر املسابقات حول العالم، ملا قدمه من أعمال 
فوتوغرافية توثق واقع األهوار في جنوب العراق.

وقال اجليزاني، إن "املسابقة النمساوية للفن الفوتوغرافي، 
مسابقة عاملية اشترك فيها أكثر من ربع مليون مشترك 

من 78 دولة حول العالم، وهي من أشهر املسابقات في 
العالم التي تختص بالفن الفوتوغرافي".

وأضاف اجليزاني: "كل عام يصدر كتابان عامليان عن 
املسابقة، وسوف يصدر هذا العام كتاب عاملي يخص أشهر 

املصورين العامليني والفائزين باجلوائز العاملية من عام 1992 
حتى عام 2022، أي يشمل فقط الفائزين باجلوائز العاملية 

لهذه املسابقة والتي استغرقت 30 عاماً".
وتابع: "لقد حصلت على امليدالية العاملية في املسابقة، 

وسيكون أسمي وصوري من ضمن الكتاب اجلديد الذي يعد 
فريداً من نوعه، حلصولي على اجلوائز العاملية للمسابقة"، 

مردفاً بالقول: "وهذا اإلجناز ليس لي فقط وإمنا للعراق 
والعرب كافة، بعد أن يوضع اسم عراقي على الئحة أشهر 

املصورين العامليني".
وأعرب عن أمله في أن "تكتب هذه اجلائزة ألنها مثلت 

األهوار وحتدثت عن أكبر كارثة تتمثل في جفافها وتأثيرها 
على العالم، وهي مهمة بالنسبة للعراق ألنها جائزة متثل 

صرخة إلنقاذ األهوار من اجلفاف".

 بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية أحمد الصحاف، أمس 

األحد، عن تسلُّم العراق 125 قطعة أثرّية ُمستعارة من أملانيا. 
وذكر الصحاف في بيان تلقته " الصباح اجلديد " أن "سفارة 

ُجمهوريَّة العراق في برلني، تسّلمت )125( قطعة أثرّية من 
قبل سوزان بولوك من معهد آثار الشرق األدنى التابع جلامعة 

برلني احلرة"، مبيناً، أن "القطع، ُمستعارة لغرض الدراسة 
منذ التسعينيات من موقع ابوصابيخ تعود إلى حقبة أوروك/ 

4". وقالت بولوك في أثناء مراسم التسلّيم التي أقيمت في 
مبنى السفارة، وفقاً للبيان، أنَّ "اجلانب األملانّي ُمهتم جداً 

بحضارة وادي الرافدين العراقيَّة، وهي من ضمن املناطق ذات 
األولويَّة بالنسبة لعمل اجلهات اإلثارية في أملانيا". من جانبه، 
ن السفير لقمان عبد الرحيم الفيلي "ُجُهود معهد اآلثار،  ثمَّ
ُمتمنياً استمرار التعاون مع اجلانب األملانّي في اجملال الثقافّي 

والتنقيب عن اآلثار".

"الجيزاني" يحصد جوائز 
عالمية في توثيق واقع األهوار

البالد تستلم 125 قطعة 
أثرّية ُمستعارة من ألمانيا

منذ األربعاء املاضي بدأت العائات العراقية مرحلة 
القلــق واخلوف على مســتقبل أبنائها في مرحلة 
السادس االعدادي هذه املرحلة االنتقالية التي حتدد 

مصير ومستقبل الطالب.
اذ توجــه نحو نصف مليون طالــب وطالبة ببغداد 
واحملافظــات ألداء االمتحانــات الوزاريــة للمرحلة 
االعداديــة بدورهــا االول للعام الدراســي )2021 - 

.)2022
بــني واقع مرير وبــني الطموح واالمــل العديد من 
األمهــات ينتظر انتهاء االختبار املصيري امام أبواب 
املراكز االمتحانية التي حددتهــا وزارة التربية غير 
مبالــني بارتفاع حرارة اجلو، فما بــني الورقة والقلم 
مســتقبل ابنائهن مرهون وقلوبهن مرهونة بهذا 
النجاح، متفائات داعيات اهلل عز وجل ان يوفقهم 

في حتقيق احامهم في الوصول الى اجلامعة.
إذ تعــد هذه الفترة مــن الفترات احلرجــة التي ال 
يعيشها الطلبة فحسب، بل متتد آثارها إلى داخل 
البيوت وتعلن حالة الطوارئ واالستنفار في اجملتمع، 
وجتتاح موجة عارمة من القلق والتوتر قلوب الطاب 
وأوليائهم، فإما فرح مكلل بنجاح أو رســوب يوجع 

القلوب.
تتحول البيوت في فترة االمتحانات إلى معسكرات 
اعتقــال لألبنــاء واولياء االمــور ايضــاً، حيث ان 
الزيارات تكون ممنوعة، والتلفزيون ووســائل الترفيه 
األخــرى، ناهيك عــن القلق والتوتر الذي تعيشــه 
العائلة بكاملها ويرتبــط هذا التوتر والقلق بأمناط 
الشــخصية، فالشــخصية الامباليــة هي التي 
حتــدث قلقاً في احمليط االســري وال يكــون لها أثر 
على الشــخص نفســه، وهناك أمنــاط أخرى من 
الشخصية تكون دائًما حريصة وتخاف من الفشل 
مما يؤثر بالتالي على التحصيل الدراسي وخلق نوع 

من التوتر في احمليط االسري بنحو سلبي.
ان ابتعــاد الطلبــة خــال العامــني املاضيني عن 
املدرسة بسبب وباء كورونا واالعتماد على التدريس 
اإللكتروني كان له تأثير ســلبي جدا ً على الطلبة 
مما انعكس على هذه املرحلة احلرجة " الســادس " 
االعــدادي "، وان الوضع املادي لــه أثره ايضاً فهناك 
من يســتطيع ان يعتمد على املــدرس اخلصوصي 
في حتسني مستواه الدراســي لكن باملقابل هناك 
الفقير الذي ال يســتطيع ان يوفر لولده ثمن األقام 
نتمنى على اجلهات املعنية ان تضع في حســاباتها 

هذه األمور.
ان القلق ال ينتهي عند مرحلة االمتحانات فقط، بل 
تبدأ مرحلة جديدة مع مجزرة النتائج النهائية التي 
تخشــاها سائر العائات في أرجاء الوطن. كونها ال 
حترم وال تضع في حساباتها قلوب تلك الطلبة، وفي 

النهاية "في االمتحان يكرم املرء أويهان" ...

مارثون االمتحانات  

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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زينب الحسني

متابعة - الصباح الجديد:
قال الطبيب النفسي املصري 
أن  يرى  إنــه  هاني  محمد 
التصريحات التي خرجت 
بها شيرين عبد الوهاب 
بزوجها  عاقتهــا  عن 
السابق حسام حبيب، 

ال تتناســب مع شخصية عامة لها 
جمهورها الكبيــر. وأضاف لبرنامج 
" ET بالعربي": "تصريحات شــيرين 
عبد الوهاب ال تتناســب مع حجم 
أن تضبــط أعصابها،  احلدث ويجب 
ومن الضروري أن يعرف اإلنسان متى 
يتكلــم ومتى ال يتكلــم وأن هناك 

كاما يقال فــي غرف مغلقة وكام 
يقال باإلعام".

وقال: "شــيرين حتب حســام حبيب 
وال تستطيع أن تتخذ قراراً باالبتعاد 
عنه وأنهــا مش قــادرة تتعالج من 
حب حســام حبيب الذي في داخلها 
تقوم  التــي  الغضــب  وشــحنات 

بتفريغها باإلعام أو أي حديث يثبت 
أنها عايزة تكره اإلنسان ده بس مش 
عارفة تكرهوا مهما قام من تصرفات 

جتاهها".
يذكــر أن أزمة شــيرين مع طليقها 
عــادت إلــى الواجهة مجــددا بعد 
اتصال هاتفي مع اإلعامية املصرية 

مليــس احلديدي أدلت فيــه النجمة 
املصرية بـــ تصريحــات نارية بحق 
باملاحقة  وتوعدته  حبيب،  حســام 
املقابل، أكد حســام  القانونية. في 
حبيــب أنه ســيكون هنــاك إجراء 
قانونــي، وأنه مثل العــادة لن يرد أو 

يدافع عن نفسه.

طبيب نفسي يحلل وضع شيرين: يجب أن تضبط أعصابها

بغداد - الصباح الجديد:
واآلثار،  والســياحة  الثقافة  وزيــر  أعلن 
حســن ناظم، توقيــع مذكــرة تعاون 
مشــترك بني دائرة الســينما واملسرح 
واملسموعة  الســينمائية  املنظمة  مع 

واملرئية اإليرانية.
وقــال ناظم في املؤمتــر الصحفي الذي 
الســفير  املذكرة بحضور  توقيع  أعقب 
اإليراني ووفٍد من السينمائيني اإليرانيني، 
وعددٍ من مسؤولي وزارة الثقافة واإلرشاد 
فــي إيران،وتابعتــه الصبــاح اجلديد ، إن 
"املذكرة كانت جــزءاً مما اتفاقنا على إجنازه 
خال زيارتنا األخيرة إلــى العاصمة اإليرانية، 
طهران، والتي تكللت بالعمل على تعاون ثقافي 
مشــترك مبجموعة من الفعاليات من بينها من 
نشــهده اليوم من انطاق لفعاليات، أســبوع 

الفيلم اإليراني في بغداد".
وأضاف "سنعمل في الفترات 
استئناف  على  القادمة 
العمل املشــترك بني 
الدولتــني  ســينما 
لهذا  مامح  وهناك 
بينها  مــن  العمل 
ولعل  املذكرة  هذه 
حضــور  أهمهــا 

الســينما العراقية في طهران وأن يكون هناك 
عمل سينمائي مشترك بني االثنني".

وبحسب وزارة الثقافة، وقع مذكرة التفاهم عن 
اجلانب العراقي مدير عام دائرة السينما واملسرح 
أحمد حسن موسى، فيما وقع عن اجلانب اإليراني 
معاون وزير الثقافة واإلرشــاد ورئيس املؤسسة 

السينمائية اإليرانية محمد خزاعي.
وقال مدير عام الســينما واملسرح أحمد حسن 
موســى، إن "املذكــرة تتضمــن إنتــاج فيلم 
روائي طويــل بني اجلانبني علــى أن يكون الكادر 

مناصفة من العراقيني واإليرانيني"، مشــيراً إلى 
إن "الســينما اإليرانية مهمة وقادرة ومتتلك من 
اخلبرات الشــيء الكثير، ولهــذا دأبنا في الوزارة 
على حتفيــز الشــباب بجوانب مهمــة تتعلق 
باالختصاصات السينمائية الفنية منها املونتاج 

واملاكياج وكذلك اإلنيميشن".
وأضاف موســى، إن "العرض اإليراني كان سخياً 
جداً منها إنشــاء دورِ عرٍض في بغداد وجتهيز دور 
أخرى باألجهزة واملعــدات وكذلك إقامة معهد 

لتنمية وتطوير القدرات السينمائية الشابة".

مذكرة تعاون سينمائي مشترك بين العراق وإيران

بغداد- الصباح الجديد:
فــازت مســرحية )ميت مــات( تأليف 
ودراماتــورج الكاتب املســرحي الكبير 
علي عبد النبي الزيــدي بجائزة أفضل 
عرض مســرحي في مهرجان مســرح 
الرحالة للفضاءات املفتوحة الذي اقيم 
في االردن ومبشــاركة العديد من الدول 
العربيــة. كما حصل بطل املســرحية 
الفنان مخلــد جاســم العبيدي على 

جائزة أفضل ممثل في املهرجان.
املســرحية من متثيل محســن خزعل 
ومخلد جاسم وســجاد جاراهلل وانتاج 
مشــغل دنيــا لانتــاج الســينمائي 

واملسرحي في الناصرية.
وفي حفل اختتــام املهرجان قررت جلنة 
التحكيــم منح جوائزهــا على النحو 

التالي:
جائــزة أفضل نص مســرحي لعلي أبو 
سالم عن مسرحية "بيت الطيب" من 
مصــر، وجائزة أفضل إخراج مســرحي 
لطارق بورحيم عن مســرحية "الليلة" 
من املغــرب، وجائزة أفضــل ممثل خمللد 

جاســم العبيدي عن مسرحية "مّيت 
مات" من العراق. 

أبو  نــور  وفــازت بجائزة أفضــل ممثلة 
سماقة من االردن عن مسرحية "قطار 
الباقورة"، واخيــرا منحت جائزة أفضل 
عــرض مســرحي متكامل ملســرحية 
النبي  للكاتب علــي عبد  "ميت مات" 

الزيدي من العراق.

"ميت مات" تفوز بجائزة 
أفضل عرض مسرحي في عمان

ذي قار - الصباح الجديد:
أقامت مؤسســة اخلمائل للتنمية 
ومناهضــة العنــف ضد املــرأة في 
محافظة ذي قار بازار خيري مبشــاركة 

40 شابة في إطار دعم املنظمة للمهارات 
واخلبرات النسوية في تسويق منتجاتهن.
وقالت رئيــس املنظمة خمائل الزبادي: إن 
املنظمة أخــذت على عاتقها تطوير هذه 

املهارات التــي متيزت باملعروضات اخملتلفة 
في مجــال احلــرف اليدويــة واألطعمة 
التجميل  ومواد  واملابس  واإلكسسوارات 

ومعارض الكتب واألعمال األخرى.

وأشارت إلى أن املرأة في احملافظة بحاجة 
واحلكومي  اجملتمعي  الدعــم  من  للمزيد 
وإشــراكها في ســوق العمل من خال 
إيجاد معارض خاصة بهــا لتوفير منافذ 

تسويقية دائمة لتكون عنصرا فاعا في 
تطويــر االقتصاد الوطني ورفد الســوق 

احمللي باملنتجات اخملتلفة.

بمشاركة أربعين شابة.. بازار خيري في ذي قار 
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