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خاص - الصباح الجديد:
تتحــدث أوســاط مقربة من 
التيــار الصدري عــن تطورات 
جديــدة فــي حال عــدم حل 
بينها  مــن  النــواب،  مجلس 
الطوارئ  حكومة  إلى  الذهاب 
املتحدة،  األمم  مــع  بالتعــاون 
التنســيقي  اإلطــار  وفيمــا 
يصر على احلــوار، تعول القوى 
زعيم  حــراك  على  الكرديــة 
العامري  هــادي  الفتح  حتالف 
في حتقيق نوع من التقارب بني 

اخلصمني.
وبحســب مصادر فــي التيار 
الصــدري، فــأن »الصدريــني 
يرفضون إجراء حوارات مع قوى 
باستثناء  التنســيقي  اإلطار 
زعيــم حتالــف الفتــح هادي 

العامري«.
وأضافــت املصادر، لـ »الصباح 
خطوطا  »هنــاك  أن  اجلديد«، 
حمــر واضحة علــى كل من 
ائتــاف دولة القانــون وكتلة 

صادقون وكتلة احلكمة«.
وأشارت، إلى أن »األيام املقبلة 
قد تشهد املزيد من التطورات 
التي  التعليمــات  ضــوء  في 
ســيتم اإلعان عنهــا بنحو 

متتابع«.
الســابق عن  النائــب  وقــال 
التيار الصدري فتاح الشــيخ، 
أن »عــدم حل البرملان ســوف 
على  الطوارئ  حكومة  يجعل 

األبواب«.
وتابع الشيخ، أن »هذه احلكومة 
رمبا تكون من خال مشــاركة 

واألمم  اجلماهيرية  التظاهــرات 
حقوق  ترعــى  التي  املتحــدة 

االنسان«.
ونوه، إلى أن »االمم املتحدة سوف 
راغبني  العراقيني  بــأن  تتيقن 
العملية  فــي  تغيير  بإجــراء 
السياســية من خــال دعوة 
زعيم التيــار الصدري مقتدى 
مليونية  تظاهرات  إلى  الصدر 
للمجتمع  مؤشــراً  ستعطي 
الدولي بإعادة صياغة املســار 

الدميقراطي في العراق«.
أن  إلــى  الشــيخ،  ومضــى 
»حكومــة الطــوارئ ســوف 
تتمكن من نزع ساح الفصائل 
املســلحة التــي تعمل خارج 
الدولة ومحاســبة الفاسدين 
السياسية  العملية  وتنظيف 
برمتها وتعديل الدستور صوب 

حتقق الدميقراطية«.
مــن جانبه، أفــاد عضو احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 

في  ديرشــوي  عامــر  محمد 
اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
بــأن »الوضع السياســي في 
العراق قد بلغ مراحل متطورة«.
وتابع ديرشوي، أن »زعيم حتالف 
الفتح هادي العامري قد أجرى 
حراكاً من خال اللقاء مع عدد 
من املســؤولني في بغداد ومن 
ثم انتقل إلى إقليم كردستان 
واجــرى لقاءات مــع القيادات 

الكردية«.

وأشــار، إلى أن »العامري ميكن 
أن يهديء من األزمة في الوقت 
احلالي«، مشدداً على أن »بعض 
أوقعت  التنسيقي  االطار  قوى 
هذا التحالف السياســي في 

ورطتني«.
ولفــت ديرشــوي، أن »الورطة 
األولــى هــو مصــادرة طرف 
سياســي معني القــرار داخل 
والورطة  التنســيقي،  اإلطار 
الثانيــة هي محاولــة إقحام 

القــوى الكردية فــي الصراع 
الشيعي«.

ونصح، »قوى االطار التنسيقي 
وحتى دول اجلوار وفي مقدمتها 
إيران أن تتفاهم مع العامري ملا 
يتمتع به من قبول سياســي 
داخل العراق وقدرة على تقريب 

وجهات النظر«.
من جانبه، ذكــر عضو حتالف 
الفتــح علــي الفتــاوي، في 
اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
يسعى  التنسيقي  »االطار  أن 
البلد  إلى التهدئة وعــدم جر 
إلى الصــدام، وأن يكون هناك 
وباقي  الصدري  التيار  حوار مع 
القوى السياســية الســنية 

والكردية«.
وتابع الفتــاوي، أن »الصدريني 
على  ويعملون  احلوار  يريدون  ال 
عبر  والتصعيــد  املقاطعــة 
بيانات اعامية تصدر بني حني 

وأخر«.
األزمة  »حــل  أن  إلى  وأشــار، 
السياســية احلاليــة ال ميكن 
إال باحلوار املباشــر«، مشــدداً 
على »ضرورة اســتخدام لغة 
يكون  وأن  والقانون  الدســتور 
حل األزمة مع جميع الشركاء 

والفرقاء السياسيني«.
للبدء  الصدري  التيار  ويستعد 
بتظاهرة مليونية يوم السبت 
املقبل ما بني ساحتي التحرير 
بغداد،  وســط  واالحتفــاالت 
االطار  أنصــار  يواصــل  فيما 
التنســيقي اعتصامهم على 

أبواب املنطقة اخلضراء.

الكرد يعولون على حراك العامري.. واإلطار التنسيقي يجدد دعوته للحوار

التيار الصدري يصّعد الموقف ويلوح بحكومة 
طوارئ »تنظف« العملية السياسية برمتها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
للجنة  السابق  املستشار  افاد 
عادل  النيابية  وامليــاه  الزراعة 
اخملتــار، بأن الغمــوض يحيط 
التي  امليــاه وكمياتهــا  ملف 
ترد الــى الباد من تركيا وايران، 
وفيمــا أورد ان االولــى ترفض 
حلني  البــاد  مــع  التفــاوض 
اجلديدة،  احلكومــة  تشــكيل 
احلمر  االفريقية  العواصف  وان 
ســتعود الى البــاد في أيلول 
الصمت  اســتغرب  املقبــل، 
احلكومي إزاء انشاء سد اجلزرة 
الذي ســيقتل حوض  التركي 

نهر دجلة بالكامل.
وقــال اخملتــار فــي تصريحات 
تابعتها  االثنني  امس  صحفية 
الصبــاح اجلديد:«حذرنــا منذ 
النظر  اعــادة  2017 بضــرورة 
بسبب  الزراعية  بالسياســة 
شــح امليــاه، ووزارة الزراعــة 
تستخدم نظام الري القدمي في 

ظل قلة الواردات للعراق«. 

دمج  طالبنــا  »كما  واضــاف 
وزارتــي املــوارد والزراعــة حلل 
االزمة، فهنــاك اكثر من ثاثة 
مليار مكعــب من املياه ترصد 
لســقي البســاتني وهو رقم 
مهول جداً، وبحيرات االسماك 
تاخذ مــا يقارب مليار وربع متر 
مكعب«، عاداً اياه »هدراُ كبيرا 

بكميات املياه«.
وتابــع اخملتــار »وزراة املوارد لم 
تضع حلــوال واقعية للحد من 
ارتفــاع منســوب امللوحة في 
احلمراء  والعواصــف  البصرة، 
االفريقية ســتعود للعراق في 

ايلول املقبل«. 
كما طالــب، وزارة املوارد املائية 
الرؤية في مســالة  بـ«إيضاح 
كســر  ومنهــا  التجــاوزات 
مستدركاً  البدعة«،  منظومة 
»تصاريــف امليــاه الواصلة ال 
تتناســب وحجــم املتطلبات 

الواقعية«.
واعلن اخملتار بأن »تركيا رفضت 

التفــاوض مــع العــراق حلني 
اجلديدة  احلكومــة  تشــكيل 
بالكميات  يحيــط  والغموض 
وايران  تركيا  ميــاه  من  الواردة 
الى الباد، وال يوجد اي تنسيق 

مابني وزارتي الزراعة واملوارد«. 
اجلزرة  بالقول: »ســد  وختــم 

التركي ســيقتل حــوض نهر 
ونســتغرب  بالكامل  دجلــة 

الصمت احلكومي«.
توقع  ذي صلة،  وعلى صعيــد 
املتنبــئ اجلوي صــادق عطية، 
شــحة األمطار في موســم 

الشتاء املقبل.

وقال عطية في منشــور على 
صفحته فــي فيس بوك: »قدر 
العــراق ان يقع ضمــن نطاق 
حــزام الضغط املرتفع شــبه 
املداري اجلاف، هذا النطاق يضع 
مناخ العــراق، متقلبا متذبذبا 
وشــدة  امطاره  كميــات  في 

برودته«.
ســكان  اعتماد  »كان  وأضاف 
دجلة  مياه  الرافدين على  وادي 
اليومية،  حياتهم  في  والفرات 
بدليل ان املناطق الزراعية تقع 
عند مقتربات النهرين وتتاشى 

كلما ابتعدنا عنهما«.
لو  الشــتاء  وتابع عطية »في 
متركــز هذا املرتفــع بقوه فوق 
اراضينــا مع متاســك الدوامة 
القطبية وما يتبعها من متركز 
شماال،  القطبي  النفاث  التيار 
يؤدي ذلك الى شــحة هطول 

االمطار شتاًء«. 
وجتدر اإلشــارة في هذا الشأن 
الى ان خبراء عدة اتهموا وزارة 
املوارد املائيــة بتعمدها اخفاء 
املياه،  مبلف  اخلاصة  املعلومات 
وان العديد منهم أيضا طالبوا 
واملوارد  الزراعــة  وزارتي  بدمج 
املائية في وزارة واحدة لتسيير 
الزراعة  يخــدم  مبا  املياه  ملف 

واملواطنني في الباد.

تركيا ترفض التفاوض بشأن المياه لحين تشكيل
الحكومة الجديدة وسد الجزرة سيقتل دجلة

مع توقعات أولية بشحة في أمطار الشتاء المقبل.. مستشار لجنة الزراعة النيابية السابق:  تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

وزير البيئة: الحكومة تعي ازمة الجفاف
6واعددنا خطة لمواجهته بدءُا من 2020 6500 نازح سوري يغادرون مخيم الهول

3بكفالة رؤساء وشيوخ عشائر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت اللجنــة املاليــة النيابية، ان 
رواتب موظفي الدولة، لن تتأثر سواء 
للســنة  املوازنة  قانون  إقــرار  بعدم 
املقبلــة 2023 ام فــي حــال عــدم 

تشكيل حكومة جديدة.
في عــدم اقرار موازنــة احتادية لعام 

.2023
النيابية  املالية  اللجنــة  وقال عضو 
جمال كوجــر امس االثنني: »في حال 
عدم تشــكيل حكومة جديدة وعدم 

إقــرار موازنــة جديدة، فإننا ســوف 
منضي وفق قاعدة صــرف 12/1 آلخر 
موازنة والتي كانت 2021 وسنمضي 
باجلانب التشغيلي فيها، وال يوجد أي 

نص مينع املضي بتطبيق هذا املبدأ«.
»الرواتب في جميع  أن  وأكد كوجــر 
سواء  مســتمرة  ســتبقى  األحوال 
كانــت هنــاك موازنــة أو ال ألنهــا 
بإقرار  مرتبطــة  وغيــر  تشــغيلية 

املوازنة«.
وبنّي كوجــر أن »من الســابق ألوانه 

القول إنــه لن توجــد موازنة للعام 
املقبــل، ألننا لم ندخل في الشــهر 
العاشــر الــذي يفترض أن ترســل 
احلكومة موازنة 2023 في منتصفه، 
ونحــن إلــى اآلن لم نصــل إلى هذا 
التوقيت« مبينــا أن »الظرف صعب 
ولكن قد يكون هنــاك انفراج قريب، 
فالوضــع العراقي قابــل للتغير في 
أي وقت«. وبشــأن الذين مت تعيينهم 
مؤخرا وفــق قانون األمــن الغذائي، 
أوضــح أن »هــؤالء تبقــى أمورهم 

معلقة، إذ خصص مبلغ ترليون دينار 
لرواتبهم وفــق قانون األمن الغذائي، 
وعند نفــاده يحتاجون إلى تشــريع 
قانون مالي آخر على غرار قانون األمن 
الغذائــي يوفر لهم الغطــاء املالي 
أو إقرار قانون املوازنــة املقبل«. وتابع 
املوازنة  إقــرار  أنه »فــي حال  كوجر 
فســتتم إضافتهم إلى جدول جيم 
املمول  العاملــة  القوى  من جــدول 
تدرج في  ومبالغهم ســوف  مركزياً 

قانون املوازنة العام«.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
واالحــزاب  القــوى  رحبــت 
السياسية الكردية بزيارة رئيس 
حتالــف الفتح هــادي العامري 
االقليم، مؤكــدة انها تضمنت 
السياســية  االزمة  مبادرة حلل 

التي تواجهها الباد.
وقــال رئيــس كتلــة االحتــاد 
النواب  في مجلس  االســامي 
الدكتــور مثنى امــني، ان زيارة 
العامــري تاتــي فــي ســياق 

االزمة  ملعاجلة  يبذلها  مســاع 
السياسية.

واضاف امني في تصريح للصباح 
ان  العامــري ميكن  ان  اجلديــد، 
يلعب دورا مهما وانه طرح خال 
زيارته الى االقليم مبادرة جديدة 
االزمة تتضمن مطالب  الحتواء 
التيار الصــدري واالطار وتهيئة 

االجواء حلوار وطني.
واوضــح ان العامري قدم مبادرة 
تضمنت اطرا عامة وهو يسعى 

لاستماع ملقترحات واراء القوى 
واالحزاب السياسية، واعتمادها 
القوى  بــني  بحــوارات  للبــدء 
وانهاء  السياســية  واالحــزاب 

اجلمود السياسي.
واشار امني الى املبادرة ال تقتصر 
وامنا  فقــط،  العامــري  علــى 
تتضمن مشــروعاً قدمه رئيس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي، 
نظرا الن االزمــة التي يواجهها 
وجمود  تعطيل  الى  ادت  العراق 

مؤسسات ومفاصل الدولة.
زيارته  خــال  العامري  وعقــد 
لقاءات  سلســلة  االقليم  الى 
مــع اغلــب القــوى واالحزاب 
بزيارته  رحبت  التي  السياسية، 
مبديــة اســتعدادها للحــوار 
والتفاهــم ملعاجلــة االزمــات، 
محــذرة فــي الوقــت ذاته من 
ان اســتمرار اجلمود والتشــنج 
ســتكون له نتائج كارثية على 

الشعب والعملية السياسية.

المالية النيابية: رواتب الموظفين لن تتأثر بتأخير 
تشكيل الحكومة او الموازنة

االتحاد اإلسالمي: زيارة العامري لإلقليم هدفها 
احتواء االزمة في حوار وطني

اكدت استمرار صرفها وفق قاعدة 12/1 آلخر موازنة 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رفع نواب محافظة البصرة دعوى 
قانونية ضد وزارة املالية، بســبب 
امتناعهــا عن صــرف 22 ترليون 
دينار اقــر صرفها قانــون املوازنة 
لســنة 2021 وفق نظــام  البتر 

ودوالر للمحافظة.
النائــب عــن محافظة  وأعلــن 
البصــرة أحمــد الربيعــي امس 
رفعوا  البصــرة  نــواب  أن  االثنني 
دعــوى ضــد وزيــر املاليــة علي 
عاوي، المتناعه عن صرف حصة 
احملافظــة وفق البتــرودوالر والتي 
 22 املتراكم منها  تتجاوز قيمــة 

ترليون دينار. 

وأوضــح الربيعي أن هــذه املبالغ 
املتراكمة لم تصرف في السنوات 
األخيرة، بل مت صرف مبالغ صغيرة 
متفاوتة،  فتــرات  وفــي  للبصرة 
مشــيراً إلى أنهم طالبــوا وزارة 
املاليــة عدة مــرات بإطاق صرف 
البصرة  وأن  األموال خاصــة  تلك 
النفط  تصدير  آثــار  من  متضررة 
على بيئتها وطرق املواصات فيها. 
العامة  املوازنــة  قانــون  ومبوجب 
 ،2021 لســنة  العراقية  االحتادية 
يجب صرف %5 من عائدات النفط 
للنفط  املنتجــة  للمحافظــات 
وإنفاق هذه املبالغ على مشــاريع 

خلدمة تلك احملافظات. 

نواب البصرة يرفعون دعوى
قضائية ضد وزارة المالية 

المتناعها عن صرف تخصيصات 22 تريليون دينار

بغداد-الصباح الجديد:
اكد النائب املستقل عدنان اجلابري 
،االثنــني، ان ثاث بواخر من احلبوب 
التي اســتوردها العراق من املانيا 
بصفقة مشبوهة ثبتت سميتها.
تابعته  فــي تصريح  اجلابري  وقال 
الصباح اجلديــد، إن »احلبوب التي 
اســتوردتها وزارة التجــارة غيــر 
صاحلة لاســتخدام البشري بعد 

العديد من الفحوصات اخملتبرية«.
وأضــاف:« علــى جميــع اعضاء 

مجلــس النــواب الكشــف عن 
املعلومــات مــن اجــل ان يتخذ 

القضاء العراقي املوقف فيها ».
وتابــع،  أن » مجلــس النــواب ال 
التجارة  وزير  استجواب  يستطيع 
االن،  الن احلكومة احلالية تصريف 
اعمــال وتعتبــر مســتقيلة من 
النزاهة  جلنــة  لكــن  االســاس، 
النيابية تتابع التحقيق وستعمل 
على محاســبة جميــع االطراف 

املتورطة واملقصرة ».

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلــن محافظ نينوى جنــم اجلبوري 
امس االثنني، اكتشــاف حقول نفط 
وآبار كبيرة وكثيرة في احملافظة، تضمُّ 
والغاز. النفط  مــن  كبيراً  احتياطياً 
وقال اجلبوري في تصريح رســمي، إن 
النفطية  االستكشــافات  »شركة 
العراقية متكنت من اكتشــاف عدة 
حقــول كبيــرة جداً فــي منطقتي 
تزال شــركات  وال  وتلعفر،  القيــارة 
مستمرة  العراقية  االستكشــافات 

بالعمل في احملافظة«.

وزارة  فاحتــت  »احملافظة  أن  وأضــاف 
النفــط مــرات عدة بشــأن طلبات 
ترغب  أهليــة  من شــركات  قدمت 
للنفــط في حقل  بإقامة مصــاٍف 
تريــد  أخــرى  وشــركات  القيــارة، 
استخدام الغاز املوجود في املنطقة«.

وأشار اجلبوري إلى، أن »الوزارة لم متنح 
أي موافقــة حتى اآلن إلنشــاء هذه 
أن »اآلبار  أو غيرها«، وأكــد  املصافي 
التي مت اكتشــافها فــي محافظة 
نينوى كثيرة جــداً، وتضم احتياطياً 

كبيراً جداً من النفط والغاز«.

نائب: الحنطة األلمانية المستوردة 
ليست صالحة لالستهالك البشري 

وثبتت سميتها

إكتشاف حقول تضمُّ احتياطيًا كبيرًا 
من النفط والغاز في القيارة وتلعفر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية املرور العامة 
امس االثنــني، البدء بإصدار 
الدولية  الســياقة  إجــازة 
واملعترف بها خــارج الباد، 
ســائقي  توعــدت  فيمــا 
املركبــات الذين ال يحملون 
رخصة قيادة ألي سبب كان.
وإعام  وقال مديــر عاقات 
العميــد  العامــة،  املــرور 
تصريح  في  القيســي  زياد 
األخيرة  اآلونة  »في  رسمي: 
لوحظ عدم التزام ســائقي 
وتعليمات  بقواعد  املركبات 
احلصــول  ومنهــا  املــرور، 
على إجازة الســوق لقيادة 

املركبة«.
أن  القيســي،  وأضــاف 
جــادة  املــرور  »مديريــة 
املركبات  سائقي  مبحاسبة 
رخصة  يحملــون  ال  الذين 
ال  كان  ســواء  الســياقة، 

يحصل  لــم  ألنه  يحملها 
إذا  أو  عليها من األســاس، 
كانت لديــه إجازة منتهية 

الصاحية«.
املركبات  بأصحــاب  وأهاب 
مواقــع  إلــى  »التوجــه 
تســجيل وإصــدار إجازات 
للحصــول  الســياقة، 
عليهــا، ليكون مخوالً وفق 
الضوابط والقوانني املتبعة، 

وتفادي العقوبات املرورية«.
عن  القيســي،  وكشــف 
»مباشــرة املديرية العامة، 
الســياقة  إجازة  بإصــدار 
بها خارج  واملعترف  الدولية 
بعشــر  ومترجمة  البلــد 
لغــات، وســعرها 64 ألف 
دينــار فقــط«، موضحاً أن 
اإلجازة  هذه  على  »احلصول 
يتــم عبــر مراجعــة مقر 
قرب  الواقع  العامة  املديرية 

ملعب الشعب فقط«.

المرور العامة تباشر اصدار إجازة 
السياقة الدولية وتتوعد من 

يسوق بال رخصة 

معترف بها خارج البالد ومترجمة الى عشر لغات



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

وصف اخلبير بشرون الزراعة واملياه، 
الري املستخدم  البدران، نظام  عالء 
فيما  بـ”الســومري”،  العــراق  في 
املح الى اعتمــاد وزارة املوارد املائية 

اسلوب اخفاء املعلومات.
وقال البدران في تصريحات صحفية 
امس االثنني ان :”وزارة املوارد تعاقدت 
في عام 2010 مع مجموعة شركات 
اســتراتيجية  لوضع  استشــارية 
اســتغرق  العــراق  فــي  للميــاه 
استكماله 5 سنوات تضمنت وضع 
املقترحة لعشرين  للمشاريع  ارقام 
عاماً والتي قدرت بـ167 مليار دوالر”، 
اياه “رقماً مهوالً ومن الصعب  عاداً 

على أي وزارة صرفها”
واضــاف “وزارة املــوارد ال تتحمــل 
وزارات  فهنــاك  االكبــر  العــبء 
الزراعة  منها  للمياه  مســتهلكة 
واســتهالك  والكهرباء؛  والصناعة 
الكميات الكبيرة من املياه ســببه 
اســتخدام طريقة الري السومرية 
في العراق والتي ال تلبي احتياجات 

القطاع الزراعي االن”.
وتابع البــدران “نوعيــة املياه التي 
تصلنا رديئة جداً واملستهلك االكبر 
التي تســتهلك مانسبته  الزراعة 
%85 من املياه بســبب طرق الزراعة 
البدائيــة ومقارنــة مبنظومة الري 
%30 من  احلديثة ســتنخفض الى 

استخدام املاء”.
واشار الى “تعمد وزارة املوارد اخفاء 
املعلومات احلقيقية عن الرأي العام 
وهذا يعني هناك مشــكلة يترتب 
عليها فشل الوزارة في اداء عملها”.
واكمــل البــدران “احلكومة احمللية 
في البصرة اقامت مشــروعا بنقل 
مياه اجملاري مــن االنهر الى محطة 
املعاجلة واملياه الواصلة للمحافظة 
االن اقل بكثير ممــا كانت عليه في 
العام املاضي والتي كانت اكثر من 

151 الف متر مكعب في الثانية”. 
الواصل من  املياه  وبني ان “منسوب 
قناة البدعة الــى البصرة انخفض 

الــى 4 االف متر مكعب في الثانية 
احملافظة  بينما حاجــة  امليــاه  من 
الفعليــة 21 الــف متــر مكعب 
الثانية بســبب هجرة مناطق  في 
اجلنوب الى احملافظة وشــط العرب 
غير صالح لالستهالك البشري”.   

من جانبها أقرت وزارة املوارد املائية، 
الطرق  تســتخدم  الزالــت  انهــا 
حصص  لتوزيع  “املراشنة”  القدمية 

املياه على احملافظات.
وقال معــاون مدير هيأة تشــغيل 
مشــاريع الري والبزل فــي الوزارة، 
غــزوان عبد األميــر ان :”الوزارة من 

املوازنة  في  تخصيصا  الوزارات  اقل 
والحقا في قانون االمن الغذائي مع 
حجم اخلدمات التي تقدمها جلميع 

الوزارات واملواطنني”. 
واشار الى “استمرار إجراءات الوزارة 
رغــم قلة االيــرادات للبلد وظروف 
الثالثة  للســنة  املائية  الشــحة 
على التوالي منها اعداد خطة في 
بداية املوســم الصيفي والشتوي 
مع تخفيض اخلطــة الزرعية ورفع 
التجاوزات وتطبيق نظام “املراشنة” 
املايئــة  احلصــة  لتامــني  وذلــك 
مياه  وتأمني  اجلنوبية  للمحافظات 

الشرب والبساتني واخلطة الزراعية”. 
“تصاريف  االميــر  عبــد  واضــاف 
واحملافظات  البصرة  حملافظة  الواردة 
اجلنوبيــة مؤمنة وجيــدة جداً لم 
ومت  السابقة،  السنوات  تسجل في 
توزيع التصاريــف على ضوء اخلزين 
ومراقبة بشكل  الوزارة  لدى  املؤمن 
يومي لضمــان حصص احملافظات”. 
وتابــع “احملافظــات اجلنوبية تعاني 
من كثرة التجاوزات على حصصها 
من قبل الوحدات االدارية مايسبب 
شــح املياه، وقلة الــوارادت للبلد 
ادت بالــوزارة الى تقليــل االيرادات 

للمحافظات مبــا يتالئم مع اخلزين 
اضافة الى التجاوزات “.

 واسترســل عبــد االميــر بالقول 
“الــوزارة تتبع نظام }املراشــنة{ اي 
اربعة ايام اغالق للجــداول و3 ايام 
فتح جلانــب معني؛ لكــن ال يلتزم 
بها من قبــل الفالحني والوحدادات 
االداريــة واصحاب املضخات وهناك 
جتاوز مــن نوع ثاني برمــي امللوثات 
في االنهر”. واشــار الــى “رفع االف 
الــوزارة على  الدعــاوى من قبــل 
واخرى  حســمت  منها  املتجاوزين 
بيــد القضاء اضافــة الى احلمالت 

الواسعة لرفع التجاوازت مستمرة 
في  والشرطة  اجليش  قوات  باسناد 

كل احملافظات”. 
واكد عبد االميــر، ان “توفير اجهزة 
الــري احلديثــة مــن مســؤولية 
وزارة الزراعــة وفي االونــة االخيرة 
اشترطت وزارة املوارد عدم توفير اي 
حصة مائيــة للفالحني دون نصب 
خامتاً”باســتمرار  االجهــزة”،  هذه 
االطالقات املائيــة من قلعة صالح 
في شــط  امللحي  اللســان  لدفع 
العرب؛ لكن ارتفاعها بسبب قطع 

االنهار من قبل دول اجلوار”. 

جاسم الكالبي
افتتــح محافظ كربالء املقدســة 
وبحضور مدير فــرع كربالء لتوزيع 
وقود  محطة  النفطيــة  املنتجات 
ســماء كربالء الواقعة على طريق 
كربــالء جنف وبطاقة اســتيعابية 
مقدارها ٣٢٤ الف لتر من املنتجات 
النفطية البيضاء و٢٠ طنا من وقود 

الغاز السائل .
وألقــى احملافظ كلمة أشــاد فيها 
باجلهود القيمــة التي تبذلها وزارة 
املنتجات  توزيــع  النفط وشــركة 
النفطية إلقامة املشــاريع املهمة 

البالد  حتتاجهــا  التــي  واحليويــة 
وباألخص كربالء املقدسة كما قدم 
الســيد احملافظ نصيــف اخلطابي 
للمهندس  واالمتنان  الشكر  جزيل 
اخلرســان مدير فرع  حسني مجيد 
الفــرع جلهودهــم  كربــالء وكادر 
املباركــة والقيمة  خــالل الزيارات 
املليونيــة لتقدمي أفضــل اخلدمات 
أن  إلى  والوافدين الفتــا  للزائريــن 
احلكومة احملليــة في كربالء التقوم 
بافتتاح مشــاريع خالل أيام محرم 
احلرام ولكن للضرورة مت افتتاح هذا 
للزائرين  خدماته  لتقدمي  املشــروع 

هذه  وبافتتاح  املقدسة  كربالء  إلى 
احملطة تكون احملطة رقم ٤٧ وننتظر 

املزيد أن شاء اهلل .
كما شــهد حفل االفتتــاح الذي 
حضــره جمــع غفير مــن الكادر 
النفطــي إلقاء كلمــة مدير فرع 
النفطية  املنتجات  لتوزيــع  كربالء 
اخلرسان  مجيد  حســني  املهندس 
للساده  وامتنانه  شكره  فيها  قدم 
املسؤولني في وزارة النفط وشركة 
توزيــع املنتجــات النفطية لدعم 
وتذليل  النفطية  باملنتجات  كربالء 
كافة العقبات التي تعترض سبيل 

تنفيذ املشاريع النفطية احليوية .
كما تقدم بالشــكر اجلزيل احملافظ 
لــم يدخر جهدا لتســهيل  الذي 
مهام عمــل الفرع خــالل الزيارات 
املليونية واألزمــات التي جرت على 
العام للبالد هذا وقد أكد  املستوى 
اخلرســان أن محطة وقود ســماء 
كربالء بطاقة خزنية مقدارها ٣٢٤ 
الف لتر وبواقــع ١٠٨ الف لتر لكل 
من منتوج البنزين احملسن  والعادي 
و١٠٨ الــف لتر ملنتوج زيــت الغاز 
الغاز  إلــى ٢٠ طن مــن  باإلضافة 

السائل .

 بغداد – الصباح الجديد 
مــن أجــل حتقيــق التنمية الشــاملة 
للعاصمــة بغــداد وألهميــة القطــاع 
الرئيســة  املادة  يعــد  الذي  الصناعــي 
بإعتباره  اإلستثمارية  بالعملية  للنهوض 
عماد التطور اإلقتصادي الذي يعمل على 
رفد املنتج الوطنــي والتعريف به محلياً 
وتصديره خارجياً حرصت هيئة إســتثمار 
بغــداد متمثلــة برئيســها املهنــدس 
اإلستشــاري حيدر اإلنصــاري على منح 
العديد من اإلجازات اإلســتثمارية ضمن 
هــذا القطاع والتي بلغــت أكثر من ) ٤٤ 
( إجازة منذ تأسيســها حتــى اليوم  ، إذ 
تكمن أهمية هذه املشــاريع في متاسها 

املباشــر مع حركــة اإلقتصــاد الوطني 
وعجلة التطور كذلك لدور هذه املشاريع 
الكبير في تشغيل األيدي العاملة احمللية 
األجنبية  اخلبــرات  إدخالها  الــى  إضافة 
الى الســوق احمللية وتوأمتها مع اخلبرات 

العراقية . 
ومتاشــياً مع توجهــات برنامج احلكومة 
الــوزراء  رئيس  تبنــاه  الــذي  العراقيــة 
مصطفــى الكاظمــي إلعــادة هيبــة 
الصناعة العراقية ورفع شعار ) صنع في 

العراق (  . 
واحلديث عن املشــاريع اإلستثمارية اجملازة 
من قبل هيئة إســتثمار بغــداد في هذا 
القطاع يطول لكن ســنذكر  منها على 

ســبيل املثــال ال احلصر :  مصنــع إنتاج 
املشــروبات الغازيــة وامليــاه الصحيــة 
والعصائــر ) معمل دجلــة ( في املنطقة 
الصناعيــة / عويريج .. شــركة االصباغ 
احلديثة إلنتاج االصباغ . .  املعمل الدولي 
إلنتاج الغازات الصناعية والطبية احملدودة 
في املنطقة الصناعية / عويريج .. تأهيل 
معمــل إنتــاج العــوارض الكونكريتية 
للســكك احلديد في أبو غريب  ..  معمل 
إنتاج الورق الصحي في ناحية الوحدة  .. 
مصنع الرواد إلنتاج القابلوات الكهربائية 
في كويريش  . كما تتضمن مشاريع هيئة 
االستثمار إنتاج السمنت وصب اخلرسانات 
في املنطقة الصناعية / عويريج .. مصنع 

إنتــاج األنابيب البالســتيكية احملززة في 
التاجــي ..  معمل تنقيــة وتعبئة املياه 
وإنتاج العصائر واملشروبات الغازية ) بريق 
اللؤلؤة ( في منطقــة العامرية .. معمل 
احلديــد والصلب فــي النهــروان .. إعادة 
تأهيل وتطوير شركة الصناعات اخلفيفة 
) عالمة عشتار ( في املنطقة الصناعية / 
في الزعفرانية .. معمل إنتاج فالتر الهواء 
اخلاصة بالتوربينات الغازية / في منطقة 
العامرية - حي حطني.. مشــروع صناعة 
العالي  للضغــط  الكهربائية  املعــدات 
واملتوسط والهياكل واحملطات الصندوقية 
/ فــي عويريج  ..  معمل إنتــاج األنابيب 
البالســتيكية )العمل املميز للصناعات 

اللدائنية( في املنطقــة الصناعية / في 
الزعفرانية .. إعادة تأهيل وتشغيل مصنع 
بغداد للتبوغ والسكائر في البو شجاع / 
العراقــي للمواد  .. املصنع  الكــرادة  في 
الصيدالنية / في منطقة بغداد اجلديدة . 
يذكر بأن هذه املشــاريع رفدت اإلقتصاد 
العراقي بشــكل كبير كما أعادت الثقة 
باملنتج الوطنــي وجعلته في الصدارة ملا 
اليه من مستويات جناح متقدمة  وصلت 
تنافــس البضائع املســتوردة مع العرض 
بأن هنالك مشــاريع عديــدة ال زالت قيد 
اإلجناز وبنســب متقدمة وأخرى في طور 
إستكمال املوافقات الرسمية مع اجلهات 

القطاعية وفقاً للقانون  .

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــهدت محافظة نينوى خالل 
االيام القليلــة املاضية، افتتاح 
البطاقة  مكاتــب  مــن  عــدد 
املوحدة، وسط حضور  الوطنية 
رســمي لعدد من مدراء الدوائر 

احمللية في احملافظة. 
االتصاالت  وكان ملالكات مديرية 
محافظة  فــي  واملعلوماتيــة 
نينــوى جهود مميــزة في إيصال 
خدمة االنترنت عبــر حفر ومد 
كابــل ضوئي لــكل من مكتب 
البطاقــة الوطنيــة املوحــدة 
لقضاء احلضر في املوقع البديل 
مكتب  وكذلــك  القيــارة،  في 

ناحيتي القيروان والنمرود. 
نينوى  اتصــاالت  مدير  وأشــار 
إلى  نبيه،  ريــاض  لؤي  املهندس 
املديرية  في  اخملتصة  املالكات  ان 
وأوصلت  جهودهــا  ضاعفــت 
الليــل بالنهار مــن اجل اكمال 
االنترنت  خدمــة  إيصال  أعمال 

وجتهيز املواد املطلوبة للمكاتب 
الثالثــة، وحســب توجيهــات 
الشــركة  العليــا فــي  االدارة 
واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
مع  التعاون  ضــرورة  املتضمنة 
كافــة املؤسســات احلكومية، 
وتقــدمي كل مايحتاجونــه من 
اختصاص  تقع ضمــن  خدمات 

عمل الشركة. 
يذكر ان املهندس لؤي رياض نبيه 
حضر افتتــاح مكاتب البطاقة 
الوطنية، وحتصل على اإلشــادة 
والثنــاء من قبل قائد شــرطة 
نينوى اللواء ليــث احلمداني، ملا 
املديرية من  به مــالكات  قامت 
جهود مميزة خلدمة أبناء احملافظة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم املركز الوطني لعلوم القرآن التابع 
طلبة  مسابقة  الشيعي  الوقف  لديوان 
حلفظ  الثالثة  الوطنية  الثانوية  املدارس 
القرآن الكرمي وتالوته املؤهلة للمسابقات 
الدولية التــي اقيمت بالتعاون مع مركز 
للمجمع  التابــع  القرآنيــة  املشــاريع 
العلمــي للقــرآن الكــرمي فــي العتبة 
) متثيل  املقدسة، حتت شعار:  العباسية 

العراق شرف للجميع (.
اســتهل حفل االختتام بتــالوة أٍي من 
الذكــر احلكيــم شــّنف بها أســماع 
احلاضريــن القــارئ فيصل مطــر قارئ 
العتبة العباســية املقدسة بعدها متت 
قراءة سورة الفاحتة املباركة ترحماً على 

أرواح شهداء العراق االبرار.
تلتها كلمــة مدير املركز الوطني لعلوم 
رافع  القــارئ  الدكتــور  الكرمي  القــرآن 
العامــري، أوضــح فيها اهميــة اقامة 
هذه املســابقة القرآنية لطلبة املدارس 
الثانوية باإلضافة الى مسابقات النخبة 

الوطنيــة االخرى التــي ينظمها املركز 
ســنوياً كونها تشــكل حافزا مشجعا 
للقراء الشباب لتمثيل العراق دوليا، وعبر 

الدكتــور العامري عن شــكره وتقديره 
للعتبات املقدســة واملزارات الشــيعية 
الروابط واملؤسســات  الشــريفة واحتاد 

القرآنيــة للجهود املبذولة في تنشــئة 
هذا اجليــل قرآنيا ، كما تقــدم العامري 
بالشكر والتقدير لألمانة العامة للعتبة 
العباسية املقدســة وللمجمع العلمي 
للقران الكرمي ومركز املشــاريع القرآنية 
الســتضافته مجريات هذه املســابقة.

ثم تلتهــا اعالن رئيس جلنــة التحكيم 
نتائج  الغراوي  املهندس ســامي  القارئ 
املســابقة.. في محور احلفــظ : املرتبة 
األولى: علي اكرم نعيس ..  املرتبة الثانية: 
حســني محمد عبــد النبــي .. املرتبة 

الثالثة: يوسف حسن شمران .
وفي محــور التالوة :املرتبــة األولى: متار 
ميثم .. املرتبة الثانية: حســني مشرق .. 

املرتبة الثالثة: مقتدى حسني .
وقد شــهد حفل اخلتام حضور جمع من 
وعدد من مدراء  القرآنية  الشــخصيات 
دوائــر التربية باحملافظات واملؤسســات 
والــدور القرآنيــة ، وفــي ختــام حفل 
املســابقة مت توزيع الشــهادات والدروع 

على الفائزين والضيوف الكرام.

خبير: العراق يستخدم نظامًا »سومريًا«
بالري ال يلبي احتياجات القطاع الزراعي

الزراعة تستهلك مانسبته 85 % من المياه بسبب الطرق البدائية

تعاقدت وزارة 
الموارد عام 2010 

مع مجموعة شركات 
استشارية لوضع 
استراتيجية للمياه 

في العراق استغرق 
استكماله 5 سنوات 
تضمنت وضع ارقام 
للمشاريع المقترحة 

لـ20 عامًا والتي 
قدرت بـ167 مليار 

دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:
البري والشركات  حققت الشركة العامة للنقل 
املؤتلفة معها نقلة نوعية لصالح وزارة الكهرباء.
واوضح مدير عام الشــركة العامة للنقل البري 
رئيس مجلس اإلدارة مرتضى كرمي الشحماني انه 
بنــاًء على توجيهات وزير النقل الكابنت ناصر بندر 
الشبلي أمنت شركتنا ايصال محولة كهرباء زنة 
)175 (طن من مخــازن وزارة الكهرباء الى محطة 
خور الزبير  في محافظة البصرة الفيحاء حيث مت 
)200( رافعات عدد)2( حمولة  بواسطة  التحميل 
طن ومت رفع احملولــة املعطوبة الى مواقع الصيانة 
التابعــة لــوزارة الكهرباء عن طريق اســتخدام 
الشــركة لهكذا  توفرها  شــاحنات تخصصية 

حموالت. 
حيث تعرضت محولة خــور الزيير في محافظة 
البصرة الى االحتراق خــالل االيام املاضية نتيجة 
حرارة اجلو االستثنائية ولضغط التحميل املفرط .
من جانبهم تقدمت اجلهات اخملتصة في احملافظة 
بالشكر والثناء للشركة وادارتها ملا ملسوه من من 
حرص ومتابعة لكافة مراحل النقل في ظل هذه 

الظروف اجلوية الصعبة . 
ويذكر إن الشركة العامة للنقل البري والشركات 
املؤتلفة معهــا ترتبط بعقود نقــل ضخمة مع 
وزارة الكهرباء تنقل من خاللها احملوالت واحملطات 
الكهربائية واملعدات املستوردة ذات االوزان الشاذة 
عبر موانئ العراق وايصالها الى مشــاريع الوزارة 

املنتشرة في محافظات العراق كافة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التربية امس االثنني، اســتعدادها 
الفتتاح 25 بناية مدرسية جديدة في محافظة 
النجف، فيما أكدت انها ماضية بفك االختناقات 

داخل الصفوف الدراسية.
وذكرت الوزارة في بيان انها “تستعد الفتتاح 25 
بناية مدرســية جديدة في النجف األشرف مع 
قــرب بدء العام الدراســي 2022 – 2023 موزعًة 
فــي عموم االقضيــة والنواحــي للتخلص من 

االختناقات التي تشهدها مدارس احملافظة”.
وقــال مدير عــام تربية النجف األشــرف مردان 
البديــري: “اننا عازمــون على افتتــاح 25 بناية 
مدرســية جديدة قبــل بداية العام الدراســي 
املقبل، األمر الذي ســينعكس علــى العملية 

التربوية برمتها وبالشكل اإليجابي املطلوب “.
ووّجه البديــري، بـ “معاجلة التلكــؤ في تنفيذ 
مشــاريع املدارس والعمل على جتــاوز العقبات 
والروتــني، خدمة للطلبــة، وتعجيــالً في رفع 
الضغــط عن العمليــة التربويــة ألنهاء حالة 
الدوام الثنائي والثالثي الــذي تُعاني منه أغلب 
احملافظات بســبب األزمات التي عصفت بالبالد 

طوال السنوات املاضية”. 

النقل البري تنقل محولة 
زنة )175( طن لصالح 

وزارة الكهرباء

التربية تستعد لفتح 24 
مدرسة لمعالجة 

االختناقات بالنجف

افتتاح محطة وقود سماء كربالء 

إستثمار بغداد:) ٤٤( مشروعا إستثماريا متميزا ينعش القطاع الصناعي 

اتصاالت نينوى تجهز مكاتب
البطاقة الوطنية بخدمة االنترنت 

الوقف الشيعي يختتم مسابقة طلبة
المدارس لحفظ القرآن الكريم وتالوته
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيس الكوري اجلنوبي يون ســوك 
يول، امس اإلثنني الـ15 من آب احلالي، أنه 
سيقدم حزمة مســاعدات كبيرة لبيونغ 
يانغ مقابل نزع ســاحها النــووي، وهو 

عرض لطاملا رفضته كوريا الشمالية.
ويأتي اقتراح ســيول بعد أيام على تهديد 
بيونغ يانغ بـ”القضاء على” سلطات كوريا 
اجلنوبيــة على خلفية التفشــي األخير 
لفيروس كورونا في الشمال، وبعد أقل من 
شهر على إعان الزعيم كيم جونغ أون أن 
النووية  لتعبئة” قدراتها  باده “مستعدة 
في أي حرب مع الواليات املتحدة واجلنوب.

وحتدث الرئيــس الكوري اجلنوبي يون الذي 
سبق له أن وصف نزع الساح النووي بأنه 
“ضروري” لتحقيق ســام دائم في شبه 
اجلزيرة، امس اإلثنني، بالتفصيل عن خطة 
مساعدات واسعة النطاق تشمل الغذاء 
والطاقة، إضافة إلى املساعدة في حتديث 
البنيــة التحتية، مثــل املوانئ واملطارات 

واملستشفيات.
وقال يون في كلمة ألقاها مبناسبة الذكرى 
االستعماري  احلكم  من  للتحرر  السنوية 
الياباني عــام 1945، إن “املبــادرة اجلريئة 
التي أتصورها ستحسن في شكل كبير 
اقتصاد كوريا الشــمالية، وســبل عيش 
شعبها على مراحل إذا توقف الشمال عن 
تطوير برنامجه النووي، وشرع في عملية 

صادقة، وثابتة لنزع الساح النووي”.
ويقول محللون في املنطقة إن فرص قبول 
بيونغ يانغ لعرض مماثل كان قد ســبق أن 
طرح مرة أولى خال خطاب تنصيب يون، 
“ضئيلة جداً”، وذلك أن كوريا الشــمالية 
التي تستثمر جزءاً كبيراً من ناجتها احمللي 
أوضحت  برنامج أسلحتها  اإلجمالي في 
منــذ فترة طويلــة أنها “لــن تدخل في 

صفقة كهذه”.
وحذرت واشنطن وسيول مراراً في األشهر 
األخيرة من أن كوريا الشــمالية تستعد 
لتجربة نووية أخرى ستكون السابعة في 

تاريخها.
وأجرى نظام كيم جونغ أون عدداً قياسياً 
مــن التجارب على األســلحة هذا العام، 
باليســتي عابــر للقارات،  بينها صاروخ 

للمرة األولى منذ 2017.

سيول تقترح خطة 
مساعدات على بيونغ يانغ 

مقابل نزع السالح النووي

متابعة ـ الصباح الجديد:
نازحني  من  الســوريني،  مئات  غادر 
وأفــراد عائــات مقاتلــي تنظيم 
“داعــش” اإلرهابي، أمــس، مخيم 
الهول الذي كانوا يقطنونه شــرق 
محافظة احلســكة، بعد ســماح 
بخروجهم  الذاتية  اإلدارة  سلطات 
مناطقهم  نحــو  دفعــات  علــى 
األصلية بريــف محافظة دير الزور، 
شــرق ســوريا، بعد قضاء سنوات 

بالعيش في هذا اخمليم املكتظ.
البالغة  منيفة،  العائدات  بني  ومن 
من العمر 50 ســنة، املتحدرة من 
بلــدة البصيرة بالريف الشــرقي، 
حيث قامــت بحــزم أمتعتها في 
ــت أغطية  أكيــاس كبيــرة ضمَّ
أواني  وبعــض  وحصــراً،  وفرشــاً 
الطبــخ حتتفــظ بهــا، وضعتها 
عليها  نقش  التي  خيمتها  بجانب 
لشؤون  السامية  املفوضية  شعار 

الاجئني األممية.
وعبرت هذه الســيدة عن فرحتها 
لعودتهــا وأســرتها ملنزلهم، بعد 
مضــي أكثــر مــن 5 أعــوام من 
النــزوح قضتهــا في هــذا املكان 
الصحــراوي، وكانت ترتــدي عباءة 
تلبس  ذهبية  بخيوط  مطرَّزة  زرقاء 
غطاء رأس أبيض. وهي أّم لســتة 
أوالد وبنات، يســاعدها زوجها في 
توضيب احلقائب، وكان يرتدي بدوره 
“جابيــة” تقليديــة، ولّف رأســه 
منقوش  عربي  بشــماغ  وشــعره 
على  ســيعودون  األحمر.  باللــون 
منت جرارهــم الــذي رافقهم في 
النزوح، وحتدثــت منيفة عن  رحلة 
اإلدارة  “موافقة  بالقول:  مشاعرها 
على خروجنــا هو يــوم عيد، لقد 
انتظرُت هــذه اللحظة كثيراً، وهو 

شعور ال يُوَصف”.
أما زوجها، ويُدعى عليان، ويبلغ من 
العمر 60 سنة، فذكر أنه ذهب عدة 
مرات إلى مســقط رأسه، وتفّقد 

ممتلكاته فيه، وقدم طلباً لشــيوخ 
العشــائر ووجهاء املنطقة لتقدمي 
الكفالة ملنحهــم موافقة اخلروج، 
وقــال: “كنا ننتظــر املوافقة حتى 
وبالفعل  باخلــروج،  لنا  يســمحوا 
بفضــل اهلل، ســنعود لديارنــا”، 
ووصف احليــاة والعيش حتت رحمة 
خيمة ال تقي لهيب حرارة الصيف 
وســط درجــات تعــدت 45 درجة 
مئوية، بأنها قاسية ال حُتَتمل “وكنا 
نعد الســاعات قبل األيام للخروج 
الهول،  من هنــا”. مديرة مخيــم 
جيهــان حنــان، قالــت إن قائمة 
األســماء التي متت املوافقة عليها 

في هذه الدفعــة بلغت نحو 400 
شــخص من 77 عائلة، وهذه ثاني 
دفعة تخرج من مخيم الهول خال 
املســلح  الهجوم  بعد  العام،  هذا 
الصناعة،  ســجن  علــى  الدامي 
جنوب مدينة احلســكة، وقد وردت 
معلومات اســتخباراتية بأن خايا 
نائمــة موالية لتنظيــم “داعش” 
بهدف  اخمليــم  مهاجمــة  تنــوي 
الســيطرة عليه، األمــر الذي دفع 
الســلطات األمنية واإلدارة الذاتية 
لتأجيل إخراج الســوريني. وتابعت 
املسؤولة الكردية: “ستبدأ عمليات 
خروج الســوريني تباعــاً في األيام 

املقبلة، وســتكون هنــاك رحات 
ثانيــة لكل َمن يرغــب في اخلروج 

والعودة ملسقط رأسه”.
تقول إدارة مخيم “الهول” إن اخمليم 
يعيش فيــه 55 ألفاً، نصفهم من 
الاجئــني العراقيني، ونحو 20 ألف 
ســوري، كما يضم قســماً خاصاً 
املهاجــرة،  األجنبيــة  بالعائــات 
ر عددها في حــدود 10 آالف،  ويُقــدَّ
لكن مديــرة اخمليم لفتت إلى وجود 
مشكات تقنية تتعلق بالثبوتيات 
اخلاصة  واملســتندات  الشخصية 
بهؤالء النازحــني: “هناك كثير من 
النازحني ال ميتلكــون أوراقاً ثبوتية، 

واآلليــة املتبعــة إلخراجهم حتى 
اآلن هــي الكفاالت العشــائرية”، 
وأكــدت أن نازحــي مــدن الداخل 
السوري، مثل إدلب وحمص وحلب، 
ال يريدون العــودة، مفضلني البقاء 
هنا “غالبيتهم معارضون، وعليهم 
نحو  وكان  أمنيــة”.  اســتدعاءات 
6500 آالف سوري قد غادروا مخيم 
املاضية،  الســنوات  “الهول” خال 
عبر  ضمن موجات متتالية، وغالباً 
وســاطات بقيادة زعمــاء القبائل 
العربيــة، ومعظمهــا في شــرق 
ســوريا، وال يُعتبر “الهــول” مكاناً 
بســبب  لقاطنيه،  ومضيافاً  ودوداً 

تدهور األوضاع األمنية وزيادة حاالت 
إذ وقعت  والتهديــدات؛  االعتــداء 
أكثر من 30 جرميــة خال الثمانية 
أشــهر املاضية، وتتهم قوى األمن 
وســلطات اإلدارة خايــا مرتبطة 

بتنظيم “داعش” بتنفيذها.
املعيشــة،  مســتوى  تدني  ورغم 
وافتقــار اخمليم للخدمــات وحالة 
الرجل  يفضــل  األمني،  الفلتــان 
األربعيني جاسم، املتحدر من بلدة 
امليادين احملاذية للحــدود العراقية، 
التي باتت خاضعة لسيطرة قوات 
النظام، البقاء فــي “الهول”، على 
العــودة ملنطقته. ولم يخِف تردده، 
وأوضح أنه “بعد ســيطرة النظام 
وامليليشــيات اإليرانيــة أخشــى 
املقيمني  املدنيني  كباقــي  اتهامي 
)الدواعش(  مناطق  ضمن  ســابقاً 
باالرتباط بالتنظيم والتعاون معه”، 
الفتــاً إلى أن بعــض العائدين من 
أقربائــه وأوالد عمومته واجهتهم 
هــذه التهمة، وعرَّضــوا حياتهم 
أن أعرض  و”أنا أخشــى  للخطــر، 

حياتي وأبنائي لاعتقال”.
بينما رفضت جوهرة بشدة العودة 
ملدينتهــا، الصور، شــرق دير الزور، 
وباقي  زوجها  قبل معرفة مصيــر 
ذويها، وهذه الســيدة كانت ترتدي 
خماراً ونقاباً أســود اللون، كغيرها 
عوائل  من  السوريات  النازحات  من 
وأســر مقاتلي التنظيم احملتجزين 
الدميقراطية”،  ســوريا  “قوات  لدى 
اللواتي يرفضَن اخلروج، وتقول بنبرة 
صوت مرتفعة بدا عليها الغضب: 
“زوجي سلَّم نفسه بشكل طوعي 
مبعركة الباغوز، وكان موظفاً مدنياً 
عند التنظيم، منذ 3 ســنوات وأنا 
ال أعرف شــيئاً عنه”، وذكرت أنها 
تقدمت بكثيــر من الطلبات بغية 
معرفة مصيره، والســماح بزيارته، 
دون جدوى. لتضيف: “لن أخرج من 

هنا قبل معرفة مصيره”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتهدفت ضربات إســرائيلية من 
األجواء اللبنانية، مساء األحد، مواقع 
في ريف دمشــق وطرطوس، ما أسفر 
عن مقتــل ثاثة عســكريني تابعني 
للنظام وجــرح ثاثة آخريــن، ووقوع 

بعض اخلسائر املادية.
إن  النظــام،  إعــام  وقالت وســائل 
إســرائيل نفــذت “هجومــاً جويــاً” 
الصواريخ مستهدفة  برشــقات من 

النقاط في ريف دمشق، الفتة  بعض 
إلى أن هذا القصف تزامن مع آخر من 
النقاط  بعض  مستهدفاً  البحر  اجتاه 
جنوب محافظة طرطوس الساحلية.

كمــا أضافــت أن الدفاعــات اجلوية 
للنظام تصــدت لصواريخ  التابعــة 
طرطوس  ســماء  فــي  إســرائيلية 
ومبنطقة جبــال القلمون قرب احلدود 
مع لبنان، بعد ســماع دوي انفجارات. 
وأردفت أن طائرات إســرائيلية نفذت 

القصف عبر األجواء اللبنانية.
إلى ذلك، أكد املرصد الســوري حلقوق 
اإلنسان في بيان، مقتل “ثاثة عناصر 
من قوات النظام وإصابة آخرين نتيجة 
دفاع  لقاعدة  اإلسرائيلي  االستهداف 
جوي ورادار في قرية أبو عفصة” التي 
تقع على بعد خمســة  كيلومترات 

إلى اجلنوب من مدينة طرطوس.
ولفت إلى أن املواقع املستهدفة تبعد 
نحو ثمانية  كيلومترات عن القاعدة 

الروسية.
كما أفاد بسقوط “صواريخ يرجح أنها 
من املضادات األرضية التابعة للنظام 
في منطقة القطيفة والقلمون بريف 

دمشق”.
أن ضربات  املرصــد قــد ذكــر  وكان 
“مواقــع  اســتهدفت  إســرائيلية 
عســكرية لقوات النظــام وتتواجد 
ريف  في  إيرانيــة  فيها ميليشــيات 
طرطوس اجلنوبي”، مشيراً إلى سماع 

دوي “انفجارات عنيفة في املواقع”.
إن  قالت مصــادر صحفية  بدورهــا، 
صواريخ  شحنة  استهدفت  إسرائيل 
في طرطوس فور إخراجها لنقلها إلى 

حزب اهلل.
وأضافــت أن تــل أبيب اســتهدفت 
ضابطاً إيرانياً وآخر سورياً أشرفا على 

عملية نقل الصواريخ.
فيمــا كشــف املرصــد عــن وجود 
مستودعات مليليشيات حزب اهلل في 

املنطقة التي مت ضربها بطرطوس.
كما أوضح أن 3 صواريخ إســرائيلية 
ضربــت مســتودعاً للصواريــخ في 
طرطوس، وأن شــحنة الصواريخ في 

طرطوس لم تدمر بالكامل.
يشــار إلى أن إســرائيل نفذت مئات 
الضربات على أهــداف داخل املناطق 
التي يسيطر عليها النظام في سوريا 
على مدى السنوات املاضية، غير أنها 
نــادراً ما تعتــرف أو تناقش مثل هذه 

العمليات.
مع ذلك، أقرت تل أبيب بأنها تستهدف 
قواعد ميليشيات موالية إليران، مثل 

حزب اهلل اللبناني.
وتقع طرطوس في غرب ســوريا على 
الســواحل الشــرقية للبحر األبيض 
املتوســط جنــوب الاذقيــة، وتبعد 
250 كيلومتراً شــماالً عن العاصمة 
احلدود  عــن  كيلومتراً  و30  دمشــق، 

اللبنانية.

6500 نازح سوري يغادرون مخيم الهول
بكفالة رؤساء وشيوخ عشائر

بعضهم ينتظر تأشيرة خروج وآخر يفضل البقاء
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ضربات إسرائيلية في سوريا تستهدف صواريخ إيرانية
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2390/ب/2022
التاريخ: 2022/8/15
الى املدعى عليه/ سليم حافظ عسكر

اعالن 
الدعوى  املدعي )غالب عواضة زغير(  اقام 
املرقمــة اعاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قدره خمسمائة  
مليون دينار عراقي عن بيع وشراء مواشي 
اشعار  حســب  اقامتك  محل  وجملهولية 
مختار منطقة حي احلــوراء الثانية )رافد 
كــرمي إبراهيــم( و كتاب مركز شــرطة 
العــزة بالعدد 7328 فــي 2022/6/16 لذا 
الدعوى  عريضة  تبليغك مبضمــون  تقرر 
املرقمة 2390/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
محليتــني لــذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/8/24 وفــي حال عــدم حضوركم 
ســوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابيا بحقكم 
القاضي
ياسني خضير الدريعي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/3215/ش/2022
التاريخ/2022/8/15

تبليغ
الى/ املدعى عليه

حسام لطيف عبد احلسني
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة من قبل 
املدعية )اديار عبــد الكاظم عالوي( 
بالتفريــق  طلبهــا  واملتضمنــة 
القضائــي قبل الدخــول وجملهولية 
محــل اقامتك قرر تبليغــك اعالنا 
بواســطة صحيفتــني محليتــني 
احملكمة  هذه  امام  باحلضور  يوميتني 
 2022/8/31 املصادف  املرافعة  مبوعد 
الســاعة التاســعة صباحا وافهم 

علنا 
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
دار القضاء في هيت

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد: 93/ش/2022
التأريخ: 2022/8/15

الى/ املدعى عليه )زيدون عناد مهدي(
م/ إعالن

أقامت املدعيــة )رنا مهدي صالــح( الدعوى 
األحوال  أمــام محكمة  املرقمة 93/ش/2022 
الشــخصية في هيــت والتي تطلــب فيها 
احلكم بالتفريق بينها وبينــك وقد صدر قرار 
حكم بحقك بتاريخ 2022/2/27 والذي يقضي 
باحلكم بالتفريق بني املدعية رنا مهدي صالح 
وزوجهــا املدعى عليــه زيدون عنــاد مهدي 
واعتبــاره طالقــا بائنا بينونة صغــرى واقعا 
للمرة األولى بعد الدخول وان ال تتزوج املدعية 
من رجل اخر اال بعد انتهاء العدة الشــرعية 
واكتســاب القرار درجــة البتــات وجملهولية 
محل اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
واملؤيد من قبل اخملتار قــررت احملكمة تبليغك 
مراجعة هذه  وعليــك  بصحيفتني محليتني 
احملكمــة او من ينوب عنك قانونا وبعكســه 
ســوف يصبح احلكم الغيابــي مبنزلة احلكم 
احلضــوري خالل ثالثني يوما مــن اليوم التالي 

لتاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
احمد فرحان يوسف

محكمة االحوال الشخصية في 
اجلبايش

 العدد 116/ش/2022
الى/املدعى عليه/ خيري جليل حسن

م/ تبليغ
الزم  حســن  حميدة  املدعية  اقامت 
والتي  116/ش/2022  املرقمة  الدعوى 
بالتفريق منك  احلكــم  تطلب فيها 
بســبب الهجــر منذ اكثر مــن اثنا 
عشر ســنة وجملهولية محل اقامتك 
في الوقــت احلاضر وعــدم وجود اي 
معلومــات تفيــد كونك حيــا لذا 
قررت احملكمــة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني وفــي حال كونك 
علــى قيد احليــاة عليــك مراجعة 
محكمــة االحوال الشــخصية في 
املصادف  املرافعة  اجلبايش في موعد 
يــوم 2022/8/24 وفــي حالــة عدم 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
قانونــا ســوف جتــرى املرافعة بحق 

غيابيا وعلنا.
القاضي
عبد اهلل صالح ناصر

الثالثاء 16 آب 2022 العدد )4954(

Tue .16 Aug. 2022 issue )4954(

وزارة النفط
شركة غاز اجلنوب )شركة عامة(

إعالن مزايدة

تعلن شــركة غاز اجلنوب )شــركة عامة( عن اعادة اجراء املزايدة 
العلنيــة إليجار محال عــدد )7( املبينة ابعادها فــي اجلدول ادناه 
الواقعة مبجمع اخمليم الســكني التابع لشــركة غاز اجلنوب في 
خور الزبير وحسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 وتعديالتــه، فعلى الراغبني في االشــتراك باملزايدة احلضور 
في الساعة )10( من صباح يوم )الثالثاء( املوافق 2022/8/23 مبوقع 
الشــركة في )خور الزبير( مســتصحبني معهم املستمسكات 

املطلوبة وفقا للشروط التالية:  
1- تقدمي التأمينــات القانونية البالغــة )225000( فقط مائتان 
وخمسة وعشرون الف دينار عراقي عن كل محل واحد قبل املزايدة 

العلنية مبوجب صك مصدق صادر من مصرف معتمد
2- جلــب املستمســكات املطلوبة )البطاقــة الوطنية او هوية 

االحوال املدنية وشهادة اجلنسية وبطاقة السكن(
3- تستوفى من املستأجر أجور خدمة 2% من بدل االيجار ويتحمل 

اجور نشر االعالن.
4- يلزم املســتأجر بدفع بدل االيجار السنوي مع املصاريف كاملة 

خالل )30 يوما( من تاريخ اإلحالة القطعية.
املدير العام
حمزه عبد الباقي ناصر

وزارة التخطيط
اعادة إعالن مناقصة عامة رقم )8( لسنة 2022 )للمرة الثانية(

)جتهيز وتطوير منظومة الفحص واالختبار واملعايرة وتقييم املطابقة في اجلهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية(

يســر )وزارة التخطيط ( دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهــم لتجهيز وتطوير منظومة الفحص 
واالختبار واملعايرة وتقييم املطابقة في اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية وفق ما مبني في ادناه : 

1- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى )وزارة التخطيط / قسم 
العقود ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املســتردة البالغة )250,000( ) مائتان وخمسون الف دينار عراقي( وبامكان مقدمي 
العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )وزارة التخطيط /قسم العقود ( على البريد االلكتروني 

contracts.dep@mop.gov.iq
خالل ساعات الدوام الرسمي من ساعة )8( صباحاً ولغاية الساعة )1( بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

2- يتــم تقدمي العطــاء داخل ظرف مغلق ومختوم يحتوي علــى العرضني الفني واملالي مثبت عليهما اســم ورقم املناقصة 
مع التوقيع على جميع مســتندات العطاء وتســلم العطاءات الى العنوان االتي ) بغداد / كــرادة مرمي / مقر وزارة التخطيط / 
االستعالمات االلكترونية / صندوق العطاءات ( في املوعد احملدد يوم االثنني املوافق  2022/9/26 الساعة 11 صباحاً بتوقيت بغداد 
غير مســموح التقدمي بالبريد االلكتروني ، ســوف ترفض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي )بغداد / وزارة التخطيط /الطابق االرضي / القاعة املدرجة( في 

الساعة 11 صباحاً يوم االثنني املوافق 2022/9/26. 
3- يجــب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء ) تأمينات اولية ( على شــكل خطاب ضمان او صك مصدق مببلغ )81,165,000( 

واحد وثمانون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار عراقي .
4- يكون العطاء نافذ ملدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة.

5- الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن . 
6- تقدمي وصل شراء املناقصة )النسخة االصلية( . 

7- الكلفــة التخمينية االجمالية للمناقصة )8,116,493,865( )ثمانية مليارات ومائة وســتة عشــر مليون واربعمائة وثالثة 
وتسعون الف وثمامنائة وخمسة وستون دينار عراقي . 

8- في حال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغلق . 
9- تخضع هذه املناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها والقوانني 

واالنظمة والتعليمات املعتمدة في جمهورية العراق . 
10- يلتزم مقدمي العطاءات مبلىء القســم الرابع من الوثيقة وفي حالة عدم ملىء اية معلومات تخص االقيام ســوف يهمل 

العطاء. 
11- تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم . 

12- يلتــزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملددة في القســم الثانــي / ورقة بيانات العطاء / الفقــرة )11-1/ح( من الوثيقة 
القياسية.  

وزارة التخطيط 
قسم العقود

جمهورية العراق
 وزارة الكهرباء العراقية 

 الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
 املنطقة الوسطى

اعالن مناقصة عامة
MT-127 2022

م/جتهيز وتنصيب وتشغيل اجهزة تبريد وتكييف

يســر وزارة الكهرباء العراقية / الشــركة العامة لنقل الطاقــة الكهربائية / املنطقة 
الوســطى بدعوة مقدســي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز 
وتنصيب وتشغيل اجهزة تبريد وتكييف ومن مناشيء عاملية )أمريكي - خليجي - اردني 
- كوري( وحاصلة على شــهادة األيزو وضمن مواصفات وزارة الكهرباء العراقية بســعة 
)5( طن صناعي وســمدة جتهيز وتنصيب وتشغيل )9 أشــهر( وبفترة ضمان وصيانة )5( 
سنوات ســــن تـاريخ األستالم األولـي بحسب املواصفات والكميات املطلوبـة وبكلفة 
تخمينيـة تقـدر بقيمـــة )1,995,000,000( مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون 
دينار عراقي وعلـــى حســاب املوازنة التشغيلية وضمن الســقف املالي للتعاقد على 
مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات أضافيـــة األتصال علـى 
الـعنـوان املـبـيـن فـي ادنـاه خـالل ايـام العمـل الرسميـة متطلبات التأهيل املطلوبة: 
على الراغبني باملشاركة في املناقصة تقدمي عطاءاتهم بعرضني فني وجتاري يوضعان في 
ظرفني منفصلني )موقعني ومختومني( مع نســختني أضافيتني مع ذكر كافة التفاصيل 
املطلوبة وباللغتني )العربية واإلنكليزية( وحسب املناشيء املطلوبة للمناقصة املذكورة 
اعاله والتي ميكن احلصول على كمياتها ومواصفاتها وشــروطها من )قســم الشــؤون 
التجارية في الشــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الوســطى ( على ان 
يرافق مع العطاء كافة الوثائق املطلوبة في ورقة بيانات العطاء وبضمنها خطاب ضمان 
)التأمينــات األولية( البالغة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية املعلنة ويقدم من مصرف 
معتمد من قبل البنك املركزي العراقي وليس عليه أي مؤشــرات ، وتوضع جميعا داخل 
ظرف مغلق ومختوم ومؤشــر عليه رقم املناقصة وموعد الغلق وعنوان الشركة ويوضع 

في صندوق املناقصات وتكون طريقـة الدفـع )بالدينـار العراقـي(.
 بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق العطــاء تقدمي طلب حتريري الى )مقر 
الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى/ قسم الشؤون التجارية( 
وبعد دفـع قيمـة البيـع للوثائـق غيـر قابلة للرد البالغة )1000،000( مليون دينار عراقـي 
يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي )الشــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / 
املنطقة الوســطى / بغداد - منطقة الوزيرية - شــارع صفي الدين احللي - محلة 309 - 
زقاق 14- رقم القطعة 482/3 ( في املوعد احملدد قبل الساعة 12:00 ظهرا ليوم )اخلميس( 
املوافق 2022/8/25 )موعد الغلق( وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسميـــة يوجـل 

الـي اليـوم الـذي يليـه وسوف ترفض العطاءات املتأخرة
 وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثيلهــم الراغبني باحلضور الى 

)مقر الشركـة اعـاله فـي الساعة 12:00 ظهـرا مـن نـفـس يـوم الغلـق.
املهندس رياض عريبي مكلف

 املدير العام وكالة
 رئيس مجلس اإلدارة

العددمساحة احملالتت

3محل قياس 4،75 م *4،75 م1

3محل قياس  5 م *4،75 م2

1محل قياس 6،13 م* 4،75 م3



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة حتقيق هيت

العدد/ 2479
التاريخ/ 2022/8/10

الى/ املفقودة 
 تغريد عبود تركي مخلف النمراوي

م/ اعالن
بتاريــخ 2020/8/7 قــدم املدعــي باحلــق 
الشخصي )امين عبود تركي( اخبار بخصوص 
فقدانــك بتاريــخ 2022/8/7 عليــه قررت 
هذه احملكمة تعميــم اوصافك بحصفتني 
محليتني عليك احلضور الى محكمة حتقيق 
هيت او مركز شــرطة هيت وعلى كل من 
لديــه معلومات عنه او عــن مصيره اخبار 
الســلطات االمنية وبعكسه سوف تصدر 

حجة حجر والقيمومة مع التقدير..
القاضي
عادل عبدهلل جزاع

جمهورية العراق
وزارة العدل 

دائرة الكاتب العدل في / 
الناصرية

العدد: 8820
التاريخ: 2022/8/11 

م/ اعالن 
) مجهول محل اإلقامة (

نرفق لكم طيا اإلنذار املرقم )19987( 
فــي 2022/7/26 واخلــاص باملنــذر 
السيد ) رائد جاسم عبد ( واملطلوب 
تبليغة )شــاكر علي غامن( والصادر 
مــن دائرتنا ونظــرا جملهولية محل 
اقامتــه بعد تعذر تبليغــه باالنذار 
لذا  القانونية  وبالطرق  أعاله  املرقم 
تقرر تبليغكم بواســطة اجلريدتني 
الرسميتني حلضور هذه الدائرة خالل 
خمســة عشــر يوم وبخالف ذلك 

سيعتبر متبلغ رسميا 
مع التقدير 

علي عبدالرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل األول في الناصرية

فقدان مستمسكات
وزارة  الهوية الصــادرة من  فقدت مني 
اإلقليمية  التنمية  دائــرة   / التخطيط 
واحمللية / مديرية تخطيط االنبار باسم 
)عمر انور لطيــف( و البطاقة الوطنية 
املوحــدة وإجازة الســوق وكذلك هوية 
ديوان محافظة االنبــار وبطاقة اللقاح 
املذكور فعلى من يعثر  الدولية لالسم 

عليهم تسليمهم إلى جهة اإلصدار .

 شركة نفط ميسان
الى شركات املقاوالت/ الدرجة العاشرة انشائي ) كحد ادنى (

م: مناقصة 7 /ميسان/ 2022 اخلاصة ب )انشاء مخزن شطب لهياة املواد في مقر الشركة(
 اعالن اول

1- يسر شركة نفط ميسان دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة ممن يحملون هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022 بدرجة تصنيف التقل 
عن الدرجة العاشرة)انشــائي(لتقدمي عطاءاتهم للعمل أعاله احملــددة كلفته التخمينية ب )412,191,000(اربعمائة واثنا عشــر مليون ومائة وواحد 

وتسعون الف دينار عراقي )ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية ومبدة تنفيذ )210(يوم
2-  ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة العامة لهذا املشروع ستنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد,الدستور,املشرق( 
3-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العاطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 

باعتماد الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع املناقصني 
4-  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بشــركة نفط ميســان /هياة املشــاريع/ قسم التصاميم 
designs@moc.oil.gov.iq وخالل ســاعات الدوام الرســمي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الســاعة الثانية عشر ظهرا وكما موضحة 

بوثائق املناقصة 
5-  معايير التقدمي والتاهيل : 

تقدمي امليزانية العامة )مربحة(املدققة من قبل محاســب مختص وفقا للقانون تبني الوضع املالي للســنتني األخيرتني كحد ادنى )غير مطلوب( احلد 
األدنى ملعدل اإليرادات السنوي يبلغ )غير مطلوب(

على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية اخلاصة باملشــروع ومببلغ ال يقل عن ))41,219,000( واحد واربعون مليون ومائتان وتســعة عشر الف دينار 
مؤيدة بكتاب صادر عن مصرف معتمد في العراق( او معنون الى شركة نفط ميسان 

املشــاركة بصفة مقاول . او إدارة عقود . او كمقاول ثانوي في عقد واحد )1( كحد ادنى خالل الســنوات العشــرة )10( الســابقة ومببلغ ال يقل عن 
)123,657,000( مائة وثالثة وعشرون مليون وستمائة وسبعة وخمسون الف دينار عراقي مئيسدة لتنفيذ عقد مماثل العمال هذا العقد ومت إجنازه بنجاح 

كامل ويعنى باملماثلة حجم العمل تعقيداته األساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها في القسم السادس متطلبات صاحب العمل 
-كافة املتطلبات والشروط األخرى املنصوص عليها في وثائق املناقصة 

6-  مالحظة مهمة ) ان تخصيصات هذا العمل ضمن تخصيصات املوازنة التشــغيلية لشــركة نفط ميســان والتي يتوقف صرفها بانتهاء السنة 
املالية 2022 وعليه ففي حال امتداد فترة تنفيذ املشــروع الى الســنة املالية القادمة 2023 سوف يتم إيقاف صرف أي مستحقات للمقاولني الى حني 
إقرار املوازنة العامة واملوازنة التشــغيلية لعام 2023 لشركة نفط ميسان حيث سيكون صرف املصاريف التشغيلية في حالة عدم إقرار املوازنة وفق 

نسبة 12/1 من مصروفات املوازنة التشغيلية لعام 2022 والتي ال تسمح مبالغها بصرف مبالغ كبيرة كسلف مشروع بهذا احلجم 
بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني بشراء وثائق املناقصة باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى / شركة نفط ميسان – القسم القانوني – شعبة 

العقود واملناقصات ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد 
7-  يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي : مقر شركة نفط ميسان /استعالمات الشركة/ صندوق تقدمي العطاءات رقم )1( في املوعد احملدد قبل 

الساعة )12( ظهرا من يوم الغلق املذكور 
8-  كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )تامينات أولية( مببلغ مبقداره )8,243,000( ثمانية ماليني ومائتان وثالثة وارعون الف دينار عراقي على 

شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان صادر عن مصرف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ونافذ ملدة )28( يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء 
9-  مدة نفاذية العطاء )120( من تاريخ غلق املناقصة 

10-  ســيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن استفسارات املقاولني في متام الســاعة صباحا بتوقيت العاصمة بغداد من يوم )األربعاء( املصادف 2022/8/31 
وذلك على قاعة املركز الثقافي النفطي الواقعة في دور النفط بقضاء العمارة وان كل االسفسارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان تقدم في موعد 

أقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر وعلى العنوان املذكور في الفقرة )4(أعاله 
11-  ال يجوز ملنتســبي الدولة والقطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة وللشــركة احلق في استبعاد العطاءات الغير 

مستوفية للشروط واملعايير 
12-  شركة نفط ميسان غير مبلزمة بقبزل اوطا العطاءات

13-  لن تقوم شركة نفط ميسان بدفع أي مستحقات ماليه )دفعات مرحليه(خالل الشهرين االولني من العمل
14-  اذا صادف موعد انعقاد املؤمتر او موعد الغلق عطلة رســمية فان موعد انعقاد املؤمتر او موعد غلق املناقصة حســب احلال سيكون في اليوم الذي 

يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة  في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة غلق املناقصة 
15-  العطاءات املدونة بقلم الرصاص او أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها 

16- في حالة فشل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حسن أالداء او توقيع عقد سوف يترتب عليه الغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة 
الى حكم قاضي 

17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن 
18- يلتزم مقدمو العطاءات بتقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي

املدير العام

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ تكريت

رقم االضبارة: 2019/682
التاريخ: 2022/8/3

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لشراء العقار تسلسل 
1389/2م7 مطاردة الكائن في تكريت األطباء العائد 
للمديــن إبراهيــم خليل عثمان لقــاء طلب الدائن 
امل عبد العباس علــوان البالغ )248,418,360( دينار 
80% من القيمة املقدرة لــذا تقرر متديد املزايدة  ملدة 
خمســة عشــر يوما من اليوم التالي للنشر فعلى 
الراغب بالشــراء مراجعة هــذه املديرية خالل املدة 
املذكورة مســتصحبا معــه التامينــات القانونية 
البالغة عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
اجلنســية العراقية وان رســوم التسجيل والداللية 
على املشتري وذلك اســتاندا للمادة )98( من قانون 

التنفيذ. 
املنفذ العدل 
ضياء فرج طه

املواصفات :
1-موقعه ورقمه : تكريت/األطباء/1389/2/م7 مطاردة 

2-جنسه ونوعه : ملك صرف جتاري
3-حدوده و اوصافه : تكريت /االطباء

4-مشتمالت : محالت جتارية
5-مساحته:990م2

6-درجة العمران : جيدة جدا
7-الشاغل : مؤجري احملالت

8-القيمــة املقــدرة:3,069,000,000 ثالثة مليارات و 
تسع وســتون مليون دينار عراقي / حصة املدين من 

العقار 
9306,900,000 ثالثمائة وســتة ماليني وتســعمائة 

الف دينار عراقي

محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى 
التجارية في ذي قار 

العدد: 19/جتارية/2021    
اعالن

الى املدعى عليه الثاني/طالب نون نعيس
اصدرت محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى 
التجارية قرارها الغيابــي بحقك بالعدد 
19/جتارية/2021 فــي 2022/6/6 والقاضي 
بالزامك مــع املدعى عليــه االول احمد 
مزهر عبد بتأديتكما للمدعي مدير بلدية 
قلعة ســكر اضافة لوظيفته بالتكافل 
والتضامن مبلغا مقــداره مليارين ومائة 
وثالثة وثمانون مليون وســتمائة وســتة 
واربعون الف وخمسمائة دينار كتعويض 
عــن اخاللكمــا بتنفيــذ التزاماتكمــا 
العقــد املنصب على  العقديــة مبوجب 
انشاء مشــروع ترفيهي – متنزه ومدينة 
العاب قلعة سكر – على العقار تسلسل 
2020 ســراي فــي مدينة قلعة ســكر 
وجملهوليــة محل اقامتك تقــرر تبليغك 
بواســطة صحيفتني محليتني ولك حق 
االعتراض واالستئناف والتمييز خالل املدة 

القانونية ووفق االصول.
القاضي 
عزيز شنته اجلابري

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من 
وزارة التخطيــط / دائرة البرامج 
باسم  احلكومية  االســتثمارية 
) عمر حميد علــي عبد ( ورقم 
الهويــة )469( فعلــى من يعثر 
عليهــا تســليمها إلــى جهة 

اإلصدار .

Public Tender Announcement for Tender No: 017-PC-22-EBS
Provision of Enclosed Flare Package for EPF

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 Enclosed Flare Package for EPF
Tender No.: 017-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after 
procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who has enough experience and ability to provide Enclosed 
Flare Package for EPF in EBS Oilfield.
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, 25th 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.

Public Tender Announcement for Tender No: 035-SC-21-EBS )2nd Announcement( 
Provision of Comprehensive Support Services for EBS  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Comprehensive Support Services for EBS   
Tender No.: 035-SC-21-EBS )2nd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second 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 seeking )1( one to )2( two Contractors who have enough experience and ability to carry 
out the project of Provision of Comprehensive Support Services for EBS. 
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 Mr. Zhang 
Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@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 4:00 PM, 11th 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. The Bid Bond value should be USD 113,000.00 and valid for 210 days from the closing date.
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. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد وزير البيئة جاسم الفالحي، أن 
احلكومة ســبق وان اعدت خطتها 
ملواجهــة اجلفاف الــذي يهدد أمن 
العراق، سيما بعد ان وضعته تقارير 
األمم املتحــدة ضمن خمس دول هي 
املناخية،  بالتغيــرات  تأثــراً  األكثر 
جلهــة االرتفاع الهائــل في درجات 
املسبوق في  والتناقص غير  احلرارة، 

اإليرادات املائية، من دول املنبع.
وقــال الوزير في حــوار صحفي إن 
“انخفــاض معــدالت التســاقط 
العوامل،  مــن  وغيرهــا  املطــري، 
أدت إلى زيــادة التصحــر، وفقدان 
الزراعية،  األراضــي  مــن  الكثيــر 
الغبارية  العواصف  وازدياد معدالت 
والرملية”، مشــيرا إلى أن “اجلفاف 
واحــد من أهــم مهــددات األمن 
الوطنــي، خاصة أن أكثــر من 33 
باملئة من ســكان العراق يعيشون 

في مناطق األرياف”.
وأضاف أن “هؤالء السكان يعتمدون 
على الزراعة، وتربية احليوانات، وفي 
الزراعي،  موطنهــم  فقــدان  حال 
بســبب غياب الكميــات الكافية 
مــن امليــاه، فســيفقدون مصدر 
الرئيســي، وبالنتيجة  معيشتهم 
واحدا  اجلفاف  ســيكون  النهائية، 
من أســباب النزوح الداخلي، وحتى 

اخلارجي”.
وبحســب الفالحي، فإن “احلكومة 
العراقيــة واعيــة جدا ملشــكلة 
اجلفاف، حيث اتخــذت وزارة البيئة 
منذ ســنوات خطوات جريئة جدا، 
بالتعاون مــع دول العالم واإلقليم، 
احلتميــة  التأثيــرات  ملواجهــة 

تلك  وأبــرز  املناخيــة،  للتغيــرات 
اخلطوات انضمــام العراق التفاقية 
باريــس، وصــدور القانــون اخلاص 

بذلك”.
وكشــف وزير البيئــة العراقي عن 
خطة العراق ملواجهة اجلفاف قائال: 
“خطة العراق تقوم على قســمني، 

بعد أن صّوت عليها مجلس الوزراء، 
وأُرســلت إلــى ســكرتارية املناخ 
العاملية، قبل املشــاركة في مؤمتر 
املاضي،  العــام  نهاية  غالســكو، 
حيث بدأت اخلطة في قسمها األول 
والذي يبدأ من 2020 – 2025، وركزت 
على خفــض االنبعاثات الكربونية، 

خصوصا فــي قطاع النفط والغاز، 
مع التركيز على ضرورة رفع الوعي 

الوطني، جتاه التغيرات املناخية”.
وأضاف: “االجتاه اآلخر الذي يبدأ، من 
2025 إلى 2030 ســيركز بشــكل 
أساســي على قطاعــني مهمني، 
وهو نقــل التكنولوجيــا احلديثة، 

في مجال الســقي واإلرواء، واإلدارة 
الرشــيدة للمــوارد املائيــة، حيث 
نعانــي مشــاكل جدية فــي هذا 
أو عدم دخول  اجلانب، بسبب تقادم 
األساليب احلديثة في اإلرواء، وهو ما 

يسبب هدرا للمياه”.
املبــادرات  أن “إحدى  إلــى  وأشــار 

املهمــة، “املبادة الوطنيــة لتعزيز 
الطاقة وترشيد االستهالك”، حيث 
حققت نتائج جيــدة، جلهة نصب 
عّدادات وإلزام املؤسسات احلكومية 

بالترشيد.
ولفــت إلــى “وجــود 540 فريقــا 
تعمل بشــكل متواصل إلجناز تلك 
املبــادرة، التــي حظيــت مبوافقة 
أطلقت  كما  الوزراء،  مجلس  أمانة 
احلكومة العراقية مبادرة التشجير، 
متخصصة،  جلان،  عدة  مبشــاركة 
الختيــار األماكن، وأخــرى لتحديد 
نوعية املواد واألشجار، التي تصلح 
ملواجهة تأثيرات التغيرات املناخية، 

وتناسب البيئة العراقية”.
العراق  “توجــه  الفالحــي:  وتابــع 
الصرف  مياه  اســتخدام  نحو  اآلن 
الصحي املعاجلة إلنشــاء مصدات 
للرياح، حــول املدن وخارجها، ونركز 
البيئة  بشــكل أساســي، علــى 
احلضريــة، ألننا مهتمــون مبوضوع 

االستدامة”.
ومنذ ســنوات يعانــي العراق، من 
حتديات بيئيــة كبيرة، مثل اجلفاف، 
وتراجع التدفقــات املائية، الواصلة 
األراضي  وتدهــور  اجلــوار،  دول  من 
مســاحات  وتوســع  الزراعيــة، 
العواصف  عــن  فضال  التصحــر، 
التلوث  منســوب  وارتفاع  الترابية 
الهوائي، جــّراء االنبعاثات الغازية، 

ومصافي النفط.
كمــا زادت التحديــات على البيئة 
األخيرة بسبب مخلفات  اآلونة  في 
احلروب واأللغام املوجودة في األرض، 
فضال عن كميــة التلوث في املياه 
واالكتظــاظ  النفايــات  وقضايــا 
والتلوث البيئي والذهني والسمعي 

والبصري.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اســتمرار  نفطيون  محللون  توقع 
تقلبات أســعار النفط اخلام خالل 
األســبوع اجلاري بعــد انخفاضات 
فــي ختام األســبوع املاضــي، مع 
استمرار مخاوف من أن يؤثر ارتفاع 
التضخم وأسعار الفائدة في النمو 

االقتصادي والطلب على الوقود.
وأوضحــوا أن أســعار النفط اخلام 
ال تــزال تتلقى دعما في ضوء حالة 
احلذر للشركات األمريكية من زيادة 
اإلنتاج مع التركيز على اســتخدام 
العائدات الضخمة احلالية في تعزيز 
وتعويض  املالية  الشــركات  مراكز 
املســاهمني، بينما مــن املتوقع أن 
تتراجــع مخــاوف شــح املعروض 

النفطي خالل األيام املقبلة.
وفــى هــذا اإلطــار، يقــول روس 
كينــدي العضو املنتدب لشــركة 
“كيو إتــش أيه” خلدمــات الطاقة 
لـ”االقتصاديــة”، إن غيــاب اليقني 
واالستقرار عن أسواق النفط اخلام 
ما زال مستمرا ويترجم في تذبذبات 
متالحقة في األســعار، مشيرا إلى 
أن االجتــاه الهبوطي كان هو األكثر 
هيمنة في األسابيع األخيرة، حيث 
أغلب  اخلام  النفط  أســعار  فقدت 
املكاسب التي حتققت عقب اندالع 

أزمة احلرب في أوكرانيا.
وأوضــح أن اخملاطر اجليوسياســية 
املتصاعــدة في أوروبــا وفى عديد 
والعالم  األوســط  الشرق  دول  من 
اليوم  الطاقة  أمــن  جعلت قضايا 
أكثــر أهمية مــن أي وقت مضى، 
فإن  األوروبية  املفوضية  وبحســب 
جهود استبدال موارد النفط والغاز 
الروسية تسير بخطى سريعة ومن 
أربعة  أذربيجان  تســلم  أن  املتوقع 
من  إضافية  متر مكعــب  مليارات 
العام  األوروبي هذا  إلى االحتاد  الغاز 
ليصــل اجملموع إلــى 12 مليار متر 

مكعب.
ويقول دامير تســبرات مدير تنمية 
األعمال في شركة “تكنيك جروب” 
الدوليــة، إن امللف األبــرز في أوروبا 
حاليــا هو قضية الطاقة وســبل 
وآليــات الســيطرة علــى انفالت 
النفط والغاز، حيث يسعى  أسعار 
االحتاد األوروبي إلى تعويض انقطاع 
إمدادات الغاز الروسي، ومن املرجح 
أن تسهم إمدادات الشرق األوسط 
وإفريقيا وأذربيجان بشكل كبير في 
الفترة  أوروبا في  أمن اإلمدادات في 

املقبلة.
وأضاف أنه بحســب قيادات االحتاد 
األوروبــي مــن املتوقــع أن تتطور 

كونها  مــن  تدريجيــا  أذربيجــان 
موردا للوقود األحفوري إلى شــريك 
موثــوق للغايــة وبــارز للطاقــة 
املتجددة في االحتــاد األوروبي، كما 
تســهل أذربيجــان عبــور النفط 

إلى  أراضيها  عبر  الكازاخســتاني 
أوروبا، الفتا إلــى أن االحتاد األوروبي 
مير بأزمة طاقة حــادة وحرجة منذ 

اندالع حرب أوكرانيا.
ويــرى، بيتر باخر احمللــل االقتصادي 

القانونيــة  الشــؤون  ومختــص 
للطاقــة، أن عديدا مــن املنتجني 
يعززون تدريجيــا من النفط والغاز، 
حيث يســتمر الطلب على الوقود 
االرتفــاع في وقت  األحفوري فــي 
تقدم فيه عديد من الدول اإلفريقية 
لشــركات النفط الكبرى الفرصة 
لتطويــر عمليــات نفــط جديدة 
منخفضة الكربون في مناطق غير 

مستغلة إلى حد كبير.
ولفت إلى أن عديدا من دول العالم 
تعاني نقصا فــي الطاقة وارتفاعا 
في األســعار، بســبب احلــرب في 
أوكرانيا، وقد أدت الزيادة الســريعة 
في أســعار النفط والغاز في اآلونة 
األخيــرة إلى قيام عديد من البلدان 
بإعادة تقييــم موقفها من النفط 
والغاز مع خالل زيادة اإلنتاج لتلبية 
الطلب، مشــيرا إلى متسك االحتاد 
بتشديد  املتحدة  والواليات  األوروبي 
الروســية،  العقوبات على الطاقة 
ولــذا يســعون بقوة نحــو إيجاد 
مورديــن جــدد لســد الفجوة في 

احتياجات الطاقة.
بدورها، توضح أرفي ناهار مختصة 
شــؤون النفط والغاز في شــركة 
“أفريــكان ليدرشــيب” الدولية أن 
التحــدي األكبــر للمنتجــني في 

األعــوام املقبلــة يجــب أن يكون 
كيفية العمل علــى إزالة الكربون 
مع حتسني كفاءة التكلفة، لضمان 
اســتمرارية جاذبيــة االســتثمار 
في  األحفورية  الطاقــة  في قطاع 
العقود املقبلة، مشــيرا إلى تأكيد 
شــركة “وود ماكينــزي” أن عديدا 
من مشــاريع النفط والغاز احلالية 
فــي مناطق مثل إفريقيــا ما زالت 
أغلــى مــن املتوســط العاملي، ما 
في  مترددة  الطاقة  يجعل شركات 

االستثمار في املنطقة.
ولفتت إلــى أهمية التوســع في 
التقــاط واحتجاز  إدخــال تقنيات 
على  والعمل  وتخزينــه  الكربــون 
تقليل الغاز احملترق والنفايات األخرى 
بشكل كبير إلعادة تدويرها، وأيضا 
إعادة اســتخدامها في مشــاريع 
أخــرى مثــل إنتــاج الهيدروجني، 
الطاقة حتتاج  أن صناعــة  معتبرة 
بصفة مستمرة إلى حتسني القدرة 
تكلفة  حيــث  مــن  التنافســية 

العمليات اإلنتاجية.
ومن ناحيــة أخــرى، وفيما يخص 
أســعار النفــط اخلام فــي ختام 
أسعار  تراجعت  املاضي،  األســبوع 
تعامالت  تســوية  عنــد  النفــط 

اجلمعة.

وزير البيئة: الحكومة تعي ازمة الجفاف
واعددنا خطة لمواجهته بدءُا من سنة  2020

محللون: أمن الطاقة بات الملف األهم
 اليوم بسبب المخاطر الجيوسياسية العالمية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية امس 
االثنني   في الوقت الذي استؤنف فيه اإلنتاج 
في العديد من املنصــات البحرية األمريكية 
في خليــج املكســيك بعد انقطــاع وجيز 

األسبوع املاضي.
وانخفضــت العقــود اآلجلة خلــام برنت 27 
ســنتا أو 0.3 % إلــى 97.88 دوالر للبرميــل 
بتوقيت جرينتش بعد   00:34 الساعة  بحلول 
انخفاض بنسبة 1.5 % اجلمعة املاضية. وبلغ 
خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 91.87 
دوالر للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2 % بعد 
انخفاض بنسبة 2.4 % في اجللسة السابقة 

بحسب رويترز .
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 % األسبوع 
املاضي بعــد أن أدى ضرر حلــق بأحد خطوط 
األنابيب إلــى تعطل اإلنتاج فــي العديد من 

املنصات البحرية في خليج املكسيك.
وقال مســؤول في ميناء لويزيانا، إن املنتجني 
حتركوا إلعادة تنشــيط بعض اإلنتاج املتوقف 
بعد اكتمال اإلصالحات فــي وقت متأخر من 

يوم اجلمعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
COINDESK، مع حلول  دلت معطيات موقع 
السادســة و36 دقيقة  امــس االثنني ، على 
تســارع منو ســعر البيتكوين خالل جلســة 
التــداول امس االثنني، حيــث مت تداولها عند 

25.06 ألف دوالر.
6:47 بتوقيت موسكو،  ومع حلول الســاعة 
كان سعر البيتكوين عند مستوى 24.88 ألف 

دوالر.
يشــار إلى أن البيتكوين، هــو نظام المركزي 
لعملة مشــفرة حتمل نفس االســم يعتمد 
ميكن  والتي   ،BLOCKCHAIN تقنيــة  علــى 
“تعدينها” )إصدارها( من قبل أي مستخدم – 
عضو في النظام. ولتحقيق ذلك يجب إنشاء 

كتل جديدة من هذا النظام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف املكتب الوطني لإلحصاء في الصني، 
امس االثنني، أن مبيعات التجزئة جاءت أقل من 
املتوقع حيث سجلت منواً بنسبة %2.7 في متوز 
مقارنة بالعام املاضي البالغة %5 بانخفاض عن 

النمو البالغ %3.1 في حزيران املاضي.
ويؤكد متخصصون أن أي منــو في الصني يؤثر 
بأســعار النفط، إذ ينتج منوهــا القليل ارتفاع 
ملحوظا باألسعار. وارتفعت مبيعات السيارات 
بنســبة %9.7 كما شــهدت مبيعات الذهب 
والفضــة واجملوهــرات ارتفاعاً بنســبة 22.1% 
وزاد اإلنتــاج الصناعي بنســبة %3.8 متجاوزاً 
التوقعات بنمو بنسبة %4.6 وسجل انخفاضاً 

عن الزيادة في الشهر السابق بنسبة 3.9%.
من جهــة أخرى ارتفع االســتثمار في األصول 
الثابتة لألشهر السبعة األولى من العام بنسبة 
%5.7 مقارنة بالعام املاضي، متجاوزاً التوقعات 
بنمو بنســبة %6.2. ويراقب املســتثمرون في 
النفط، البيانــات االقتصادية الصادرة من أكبر 
اقتصاديات العالم، وهما أمريكا والصني اللتان 
تعتبران من أكبر الدول اســتيرادا للنفط اخلام 
عامليــا، حيث ينعكس زيــادة النمو االقتصادي 

فيهما على أسعار النفط عامليا.

النفط يتراجع للجلسة 
الثانية .. “برنت” عند 

97.88 دوالر

سعر البيتكوين يتجاوز 
حاجز 25 الف دوالر

مبيعات التجزئة في 
الصين تسجل نموًا باقل 
من التوقعات خالل تموز 
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LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No.347.WQ.TND.LOM.2022 for Supply of Downhole Screens 

and Provision of Installation Services for Dammam Wells for The West Qurna (Phase 2) 
Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna (Phase 2) Contract Area in the Republic of Iraq, is 
developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with the South Oil 
Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the subject of 
the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform 
supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a) The Bidder has the total annual turnover for the last 3 (three) years in the amount of not less than USD 3,000,000 (three 
million US dollars);
b) To have proven experience in provision of downhole Screen Installation Supervision Services for Oil and Gas Projects 
during the last 3 years with completed or ongoing contracts for the cumulative amount of not less than USD 300,000.00 
US dollars;
c) The Bidder has proven experience in supply of minimum 15 sets of Downhole Sand Screens within the last 5 years (at 
least 3 completed or ongoing contracts);
d) The Bidder has API SPEC 11D1, API SPEC 19AC, API RP 7L, ISO 17824, ISO 9001 certificates.
e) The Bidder has at least 1 (one) services base with workshop in Republic of Iraq that can provide technical support for 
Services with provision of auxiliary tools & special equipment;
f) To be able to submit Bid Bond in amount of 15,000.00 (fifteen thousand) US Dollars. 
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient 
information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above (applications on the 
letterhead signed by an authorized person shall be received before August 31, 2022). To submit the written application 
please follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after submission 
of a written application as noted above.
Envelopes with Bids (hard copy) shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 p.m. 
(Baghdad time) September 30, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقمWQ.TND.LOM.2022.347  لتقدمي خدمات جتهيز وتركيب شاشات قاع 

البئر آلبار الدمام 
في منطقة التعاقد حلقل غرب القرنة )مرحلة 2( في جمهورية العراق

تقوم شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل مشروع غرب القرنة (املرحلة 2) في جمهورية العراق بتطوير 
حقل غرب القرنة/2 في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط اجلنوب التابعة لوزارة النفط العراقية.  

يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة جتهيزات 
مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يسمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني العراقية النافذة 

و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تتمتع مبتطلبات احلد األدنى للتأهيل احملددة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

أ ) أال يقل إجمالي املبيعات السنوية خالل السنوات الثالث (3) األخيرة عن 3,000,000 (ثالثة ماليني دوالر أمريكي)؛
ب ) توفر خبرة في تقدمي خدمات تركيب شاشــات قاع البئر واإلشراف في مشاريع النفط والغاز خالل السنوات الثالث األخيرة 

بعقود جارية أو منجزة ال تقل مبالغها اإلجمالية املتراكمة عن 300,000.00 دوالر أمريكي.
ت ) توفر خبرة مثبتة في جتهيز ما ال يقل عن 15 مجموعة من شاشات رملية لقاع البئر خالل السنوات اخلمس املاضية (على 

األقل 3 عقود مكتملة أو جارية)؛
ث ) توفر شهاداتAPI SPEC 11D1 و API SPEC 19AC و API RP 7L و ISO 17824 و ISO 9001؛

ج )  توفر قاعدة خدمات واحدة على األقل مع ورشة عمل في جمهورية العراق ميكنها تقدمي الدعم الفني للخدمات مع توفير 
األدوات املساعدة واملعدات اخلاصة؛

ح ) إمكانية تقدمي التأمينات األولية املطلوبة بقيمة 15,000.00 (خمسة عشر ألف) دوالر أمريكي.
 ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشركة العارضة تستجيب 
ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله (يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرســمية اخلاصة بالشــركة موقعة من قبل الشخص 
املفوض في موعد أقصاه 31 آب/ أغســطس 2022). من أجل تقدمي طلب املشــاركة يرجى اتباع التعليمات احملددة على الرابط 

http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders :أدناه
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالســم الكامل للشــخص املفوض 
باالتصاالت وعنوان بريده االلكتروني.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما 
ذكر أعاله.

يتم تقدمي العروض (نســخة ورقية) بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 3:00 م (بتوقيت 
بغداد) من تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2022.

يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي:  
.tender@lukoil-international.com

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمــرة الثانية بعــد إعادة التثمــني لتأجيــر مواقع كلية 
الهندســة/ كيلة التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتنا 

واملدرجة ادناه.
فعلــى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره (50000) 
خمســون ألف دينار غيــر قابل للرد. مســتصحبني معهم 
التأمينــات القانونيــة البالغة 20% من القيمــة التقديرية 
وجلب املستمسكات الرسمية ومنها (البطاقة الشخصية 
- بطاقة السكن - البطاقة التموينية- براءة ذمة من الهيئة 
العامة للضرائب- كتاب عــدم محكومية- هوية الضريبة- 
التصريح األمني- اإلجازة الصحية كتاب ممارســة مهنة ملدة 
ال تقل عن خمس ســنوات داخل احلرم اجلامعي  في الكليات 
العراقية بالنســبة ملوقع التصوير) واحلضور في متام الساعة 
العاشــرة في اليوم (15) مــن اليوم التالي لنشــر اإلعالن. 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها (%2) 

من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
(1) موقع  النادي الطالبي/ كلية التربية البدنيةوعلوم الرياضة
(2) موقع كشك االستنساخ رقم (1) اجلديد/ كلية الهندسة

(3) موقــع تاجيــر التصوير (جوال) الول مــرة / كلية التربية 
البدنية وعلوم الرياضة.

رئاسة اجلامعة املستنصرية

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة 
علنيــة بعد كســر القــرار لتاجير موقع كشــك 
املرطبات/ كلية الطب (بنايــة اليرموك) بجامعتنا 

واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املستنصرية 
لغرض احلصول على الشروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره (50000) خمســون ألف دينار غيــر قابل للرد. 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
التقديرية وجلب املستمســكات  القيمة  20% من 
الرســمية ومنها (البطاقة الشــخصية - بطاقة 
السكن - البطاقة التموينية- براءة ذمة من الهيئة 
العامــة للضرائب- كتاب عــدم محكومية- هوية 
الضريبــة- التصريــح األمني- اإلجــازة الصحية) 
واحلضور في متام الساعة العاشرة في اليوم السابع 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن. ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها (2%) من بدل رسو 

املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
رئاسة اجلامعة املستنصرية
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متابعةسينما

فــكل اعماله جميلة، هــل افاضل بني 
ذئاب الليل وعالم الســت وهيبة ؟ بني 
الضالــة وعنفوان االشــياء،  االمانــي 
احدهمــا يكمل اآلخر، هــل افاضل بني 
فتاة في العشــرين واجنحــة الثعالب 
وايام ضائعة، بني اعالي الفردوس واعماق 
الرغبــة او جنوح العاطفة، من الصعب 
جــدا الن هذه االعمال متتلــك جمهورا 

كبيرا جدا،«.
ويضيف: كذلك افالمي ، هل افاضل بني 
فيلم شــيء من القوة الذي كان افضل 
فيلم عراقي في مهرجان السينما عام 
1993، او زمــن احلــب، او يــوم آخر مثال 
والذي هو من افالم الويســترن، او فيلم 
مكان فــي الغد، في تقديري كلها افالم 
على مســتوى من الكفــاءة والنوعية 
املقبولــة للناس، كل مســتواها يجب 

ان يكون جميــال، انا مثل صانع العصير 
الذي يصنع عصيره من العنب والبرتقال 
والرمان ويتمتع بجمهــور كبير، من اي 

االنواع يشرب فهو حلو وجيد.
لو تقرأ جنيــب محفوظ، هل تفاضل بني 
او زقاق  الســراب والطريق واوالد حارتنا 
املــدق، كلها روايات حتمــل نفس جنيب 
محفــوظ وتقنياتــه وثقافتــه وحواره 
وكلها قمــم، لذلك مــن الصعوبة ان 
افاضل بني اعمالي النها حسب ماتعلم، 
هــذا هــو مســتواها االجتماعي وهي 
اعمــال خالدة، اعمــال عمرها 42 عاما 
مثل فتاة في العشرين وتعرضه القنوات 
الســعودية وبنجاح هائــل، او عنفوان 
االشياء، هذه االعمال خالدة ولها قيمة 

اعتبارية وانا اترك التقدير لك«.

* انت تكتب لتضع امام املشاهد صورا 
متنوعة وعميقــة للواقع االجتماعي، 

اين هي السياسة في كتاباتك؟
السياســة في اعمالــي ضمنية مائة 
باملائــة، وانا كاتب سياســي وحكمت 
باالعدام عام 1963، امتلك وعيا سياسياً 
انا  ولــدي مفاهيم  وثقافة سياســية 
مؤمن بها في اجلانــب اجلدلي والعلمي 
خلدمة العراق، في جرف امللح ناقشــت 
قضية التجمعــات التي ارادت احلكومة 
العراقية تبنيها في الســبعينيات مثل 
قرية اخلالصة في منطقة ســلمان باك 
الســكن  العراقيني  الفالحــني  ورفض 
فيها فاستعاضت احلكومة بدال عنهم 
مبواطنني مصريني، اردت ان اناقش ان هذا 
االمر خطأ جدا الن الفالح اليستطيع ان 
يغادر ارضه ويســكن في قرية جماعية 
النها ســتكون بعيدة عــن ارضه لذلك 
هو يفضل ان يعيــش داخل ارضه، كما 
والعشائرية  القبلية  الصراعات  تناولت 
في اجملتمعــات الريفية بســبب عامل 
التخلــف، فقــدان الثقافــة واالميــة 
الســائدة في ذلك املكان، ناقشت هذا 
االمر في جرف امللح والدواسر واملتمردون 
وفي الدواســر عاجلت هجرة الفالح من 
الريف الى املدينة بســبب االقطاع ومبا 
انــه لم يجد في املدينــة اخلدمات التي 
ممكن ان تقدم لــه بعد ان هاجرمن ريف 
متخلــف، كانت دعــوة للحكومة كي 
تعيد النظر بالريف كــي يكون مقبوال 

ليعود الفالح اليه«.

ويضيــف:  في ذئــاب الليل ناقشــت 
الدولة والسلطة القائمة على اخملابرات 
والســلطة القمعيــة، اربعة شــباب 
املتخم  وحزبها  احلكومة  تســتطع  لم 
باملليــون عضــو ان تقمعهــم وتلقي 
القبــض عليهــم، اردت ان اقول ان هذا 
النظام ميكــن اختراقــه بدقائق، نظام 
وهمي، بالون من اخلــوف والرعب ودليل 
ذلك اثبته مسلســل ذئــاب الليل، في 
مسلســل اعالــي الفردوس ناقشــت 
الــذي يحمل  العراقي  املقاتــل  قضية 
اوســمة الشــجاعة وهو معاق ويبيع 

اخلــردة بعربة في الشــارع وتــزوج من 
عاهرة، اردت القول ان من يحمي شــرف 
العراقيات في الداخل وليس على احلدود، 
فعندما تكون قويــا بالداخل فانت قوي 

على احلدود«.
وتابع:  كان اعالي الفــردوس اجرأ عمل 
والدولة كانت تدرك هذا الشــيء، ثالث 
مرات استدعيت للتحقيق، حتى ان احد 
الوزراء اســتدعاني عدة مرات بســبب 
هذا العمــل، كل اعمالــي ذات صبغة 
رواية  فــي  لكنها ضمنية،  سياســية 
العرف والقانون، طرحت قضية العشائر 

التي قربها صدام حسني وكرمها وكانت 
تتدخل في قضايا الشــرطة ويطلقون 
سراح القتلة والشرطة في حيرة، دونت 
هــذه احلالة في الروايــة حتى صدر قرار 
مينع تدخل رؤساء العشــائر في قضايا 
الشرطة والعقوبة ثالث سنوات سجن، 
الرواية وصلــت للحكومة وهي اتخذت 

قرارا فوريا«.

* هــل تفضل مخرجــا معينــا الدارة 
اعمالــك ؟ نفس الشــيء بالنســبة 
للممثلــن، اي املمثلــن تــراه قريبــا 

لتجسيد شخصياتك؟
كبــار اخملرجــني تعاملوا مــع اعمالي، 
مخرجني على مســتوى رائــع وجميل،  
ابراهيم عبد اجلليل، صــالح كرم، نبيل 
يوسف، حسن حسني، فاروق القيسي، 
عبد الهادي مبــارك، جالل كامل، خليل 
شــوقي في اعمــال كثيــرة ومتميزة، 
كارلــو هارتيــون اخرج اهــم اعمالي، 
فيلمني ومسلســلني كبار، ايام ضائعة 
واجنحة الثعالــب وحلم على الهامش 
ومترين عاطفي، باملقابل هناك مخرجون 
فاشــلون اخرجوا بعــض اعمالي وكان 
نصيبهم الفشل النهم غير قادرين على 

فهمي وفهم اعمالي«. 

*رمبا لديك رسالة او كلمة تريد قولها، 
ملن توجه هذه الرسالة او الكلمة؟   

كــي ينهض العــراق يجــب ان ننصف 
الفنانني، مبعنى اذا كنت عراقيا وتريد ان 
تخدم العراق من خالل قناتك الفضائية، 
النــاس ذوي اخلبرة  يجب ان تســتقدم 
وتليق  بــك  تليق  اعمــال كبيرة  النتاج 
بقناتك وترفع اســمك واسم قناتك ال 
ان تعتمد على كفاءات ضعيفة للغاية 
وتقدمها ومتوت االعمال كل ســنة، في 
رمضان الفائت انتجت عشرات االعمال 
ولكــن اعمالي املعادة كانت هي االقوى، 
االمانــي الضالــة ، ذئاب الليــل، عالم 
الســت وهيبة، عرضت في قنوات بابل 
ودجلة زمان والعربية 12 وقناة ذكريات ، 
لذلك فعلى الفضائيات ان تعيد النظر 
في اساليب تعاملها مع الناس والكتاب 

واخملرجني«.

حاوره: سمير خليل

تواصل الصفحة الثقافية نشــر بقية 
احلوار مع السيناريست صباح عطوان 

في اجلزء الثاني واألخير...

* فــن كتابة الســيناريو، هــل تفضل 
الدراســات  فــي  مكانــا  يأخــذ  ان 

االكادميية؟وملاذا؟
أوال ؛ دراســة الســيناريو مهمــة جدا، 
اليوجد عندك مدرس سيناريست  ولكن 
باملســتوى االكادميي العلمــي املتمكن 
من الســيناريو النــه الميكــن وانا غير 
قادر ان اكتب ســيناريو ان اكون مدرسا 
للســيناريو، الشــيء الثاني اليكفي ان 
يتعلم احــد تقنيات الســيناريو ان لم 
يكن مثقفــا ثقافة عالية جــدا، ان لم 
يكن لديه خيال كبيــر، ان لم تكن لديه 
مهارة في صنع االحداث، هذه االشــياء 
يجــب توفرها في الكاتب، يجب ان تكون 
لديه املهــارة والصنعة والثقافة واخليال 
وهــذه كلها ضروريــة جدا فــي كاتب 
الســيناريو، فاذا اردنا افتتــاح معهد او 
نقيم دورات فاملدرسون هم اناس الخبرة 
لهم في بناء) السكوينســر( اي املشهد 
الكبير الــذي يتكون من عدة مشــاهد 
قصيرة فكيف ميكــن ان يتخرج من حتت 
ايديهم كتاب!!وانا اعتقد ان دورات كثيرة 
للســيناريو قد نظمت ولكن لم يتخرج 
احد، الن تعلــم الصنعة اليكفي وحده، 
يجب ان يكــون هناك خيال كبير وثقافة 

عالية ومهارة لكي يكونوا كتابا كبار«.

* بن كــم الروائع التــي كتبها صباح 
عطوان، اي االعمال التي كتبتها االقرب 

لذائقتك؟
اعمالــي متعــددة جدا، هل اســتطيع 
والدواســر  امللح  املفاضلــة بني جــرف 
وبني ســنوات النار وامطار النــار؟، هذه 
الواقع  كلها مسلســالت ريفية عاجلت 
االجتماعي الريفي بالعراق ضمن مراحل 
وبعلمية  بعمــق  مختلفــة  تاريخيــة 
وبتجريد شــديد، هل استطيع ان افضل 
مسلســل على آخر؟ الاســتطيع النني 
صاحب صنعة مثل صانــع املوبيليا، 40  
او 50 ســنة يعرف بالضبــط ان يصنع 
وفق ديزايــن خاص ومهارة خاصة، ولذلك 

ينبغي بالفضائيات إعادة النظر في تعاملها مع المؤلفين والمخرجين   
السيناريست الرائد صباح عطوان :

لو تقرأ نجيب محفوظ، 
هل تفاضل بين السراب 
والطريق واوالد حارتنا 
او زقاق المدق، كلها 

روايات تحمل نفس 
نجيب محفوظ وتقنياته 
وثقافته وحواره وكلها 

قمم، لذلك من الصعوبة 
ان افاضل بين اعمالي النها 

حسب ماتعلم، هذا هو 
مستواها االجتماعي وهي 

اعمال خالدة

شعر

تشكيل

الصباح الجديد ـ متابعة:

بعد ربع قرن من انطالق »بيت العود 
املوسيقي  أسســه  الذي  العربي«، 
العراقي نصير شــمه ونشر فروعه 
في عدد من دول املنطقة، جاء الدور 
اجلديدة  احملطة  لتصبح  تونس  على 
العابرة  الفنيــة  املبــادرة  هذه  في 

للحدود.
وأعلنــت وزيرة الشــؤون الثقافية 
القرمازي،  التونســية حياة قطاط 
انطــالق املراحــل األولــى لتنفيذ 
املشروع في بالدها، قائلة إنه »سيرى 
النور في األشــهر القليلة املقبلة« 
بتنســيق بــني الــوزارة واملنظمة 
العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 

)األلكسو(.
جاء اإلعالن عن هــذه اخلطوة خالل 
اســتقبال الوزيــرة ،امــس االثنني 

بعــد عرض قدمه  العراقي  للفنان 
الليلــة املاضية بصحبة فرقة )بناة 
الســالم(، ضمــن ســهرات الدورة 
السادســة واخلمســني ملهرجــان 

قرطاج الدولي.
 وولدت فكرة )بيــت العود العربي( 
عــام 1993، بهــدف تدريب األجيال 
العود  آلة  العزف على  اجلديدة على 
بأســلوب علمي، إضافة إلى تنمية 

موهبة التأليف املوسيقي.
وجــاءت االنطالقة الرســمية عام 
1998 فــي القاهــرة، بالتعاون مع 
املبادرة  لتحقق  املصريــة  األوبرا  دار 
ومتخّرجوهــا أثــراً عميقــاً أّهلها 
للفوز بجائزة أفضل مشروع لتنمية 
الشــباب العربي في مجال اإلبداع 

من اجلامعة األميركية بالقاهرة.
وتوالت النجاحات لتمتد املبادرة إلى 
اجلزائر  العربية، منها  املدن  عدد من 

وأبو ظبي واخلرطوم.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلــن مهرجان فينســيا الســينمائي 
الدولي عن اختيار فيلم »جنائن ُمعلقة« 
العراقي أحمد ياسني في دورته  للمخرج 
الـ79 املُقــرر إقامته فــي الفترة من 31 
آب إلى العاشــر من أيلــول 2022، ضمن 

.Horizons Extra مسابقة
تدور أحــداث فيلم جنائــن ُمعلقة حول 
أســعد البالغ من العمر 12 عاما والذي 
يتبني دميٍة جنسية أميركية عثر عليها 
في أماكن النفايات ببغــداد، حيث يجد 
أســعد، وهو جامع قمامة، نفســه في 
مرمــى صــراع يعتمد فيه أســعد على 
شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.

 Film فيلم »جنائن ُمعلقة« توزعه شركة
Clinic Indie Distribution التي أسسها 
حفظي،  محمد  والسيناريســت  املنتج 
إضافة ملشــاركته أيضاً في إنتاج الفيلم 
مع هدى الكاظمي ومارغريت غلوفر ومي 
عودة. وشــارك في بطولــة الفيلم عدد 

من الفنانني وهم وســام ضياء، وجواد 
الشــكرجي، وحســني محمد جليل، 

وأكرم مازن علي.
وكان فيلــم جنائــن ُمعلقــة قد فاز 
بجائــزة فاينال كت ، إحــدى املبادرات 
التابعة ملهرجان فنيســيا السينمائي 

الدولــي التي تســتهدف دعم األفالم 
في أفريقيا والشــرق األوسط، في فئة 
بعد اإلنتاج، باإلضافة إلى فوزه بجائزة 
شــركة Mercury خلدمــات مــا بعد 
اإلنتاج ، خالل مشــاركته في منطلق 

اجلونة السينمائي 2021.

في نهاية القرن التاسع عشر، أطلق الفنان 
)1834-1917( مقولته  الفرنسي إدغار ديغا 
»الفن ليــس ما نراه، بل مــا جنعل اآلخرين 
يرونه«، التي تشــير إلى جتاوز الفن وظيفته 
كوســيلة للترفيه إلى التأثير في مشاعر 
املتلّقــي وتغييــر الطريقة التــي يرى بها 

األشياء من حوله.
وشــّكلت هذه املقولة نقطة أساسية في 
التفّكر في معنى الفن وأدواره، ويستعيدها 
معرض »أنــت تراني.. أنــت ال تراني« الذي 
افتتح فــي الثاني من الشــهر اجلاري في 
»غاليــري إيــزل آنــد كاميــرا« بالقاهرة، 
ويتواصل حتى نهايته مبشاركة اثني عشر 

فناناً وفنانة من مصر.
ويتضّمــن املعــرض أعماالً جتمع وســائط 
مختلفة مثل التصوير والنحت والرســم، 
كما تراوح بني أســاليب متعددة في صوغ 
العمل الفنــي، في محاولة إلضاءة التمييز 
بني التفســير األولّي ملا تبصره العني والذي 
يختلف عــن احلقيقة، حيــث العنصر في 
اللوحة ال يتماثل مع العنصر نفســه في 

الواقع مهما بلغ وجه التشابه بينهما.

من بني املشــاركني الفنان علي ســالم 
مبنحوتتــني مطليتني باألحمــر، ويصّور 
فــي األولى فتاة راقصة متتطي جســد 
ثو، بينما العمل الثاني يتكّون من سبع 

قطــع منفصلة متثــل كل واحدة منها 
جســداً أنثوياً بأســلوب مجرد وحركة 
مغايرة عن األخرى، بينما تذهب الفنانة 
هبــة أمني في لوحاتهــا التي تنزع نحو 

التجريد إلى اســتحضار ذكريات وأفكار 
ومالحظات احلياة اليومية التي تتشابك 

في كل لوحة.
يســتخدم الفنــان وليد طاهــر ألوان 

األكريليك على القماش في تنفيذ عدد 
من اللوحــات بأحجام مختلفة، موّظفاً 
عناصر أساســية ال تغيــب عن لوحته 
التي تعود إلــى عوالــم طفولية التي 
يســتمّدها من تفاصيل احلياة اليومية 
لكنه يوّظفها على نحو درامي، وكذلك 
اخلطوط والرموز العشــوائية التي تتم 
كتابتها على اجلدران، كعنصر رئيســي، 
ويضيــف إليها مزيــداً مــن التأثيرات 

اللونية.
ومن سلسلة »الســائرون نياماً«، تختار 
تتناول  التــي  خــوري  أســماء  الفنانة 
االجتماعي  التواصــل  وســائل  تأثيــر 
والتكنولوجيــا على عالقاتنــا وحياتنا 
اليومية، وكيف أصبحت تتحكم بالبشر 
وتســّيرهم في عالم افتراضي يســرق 

العمر بالثواني والدقائق والساعات...
كما يشارك في املعرض الفنانون: أسماء 
مجدي، وحسام السيد، وحنفي محمود، 
ومحمد بســيوني، ونيفني حمزة، ووئام 

املصري، ومحمد طمان، وشيماء كامل.

وليد الشيخ*

مثل حفنِة وجٍع لذيذ
أعطتني إميان رائحَتها

قبل أن تفتح باب السّيارة وتخرج.
 

أظنُّ أّنها شتمت بأفعاٍل ساخنة
ومفرداٍت لم يُعد يستخدمها أحد

رجالً أحّبته امرأة
امرأة تفتح باب الســيارة وتنزل عند تقاُطع 

شارع يفضي إلى مستشفى الندم.
 

قبل قليٍل
أقصُد قبل ثالثني سنة

كّنا، أنا وإميان، نشــرب بيــرة وندّخن مثل أيِّ 
عاشَقني يساريَّني تافَهني

لم ينتبها إلى أُفول شمس االشتراكية
خلف الساحة احلمراء

 
لكّننا

كّنا نحبُّ ما نفعل.

لن أنشرَ هذه القصيدة
قبل أن أشرَح لزوجتي مبا يليق بَِصمِتها

أّن إميان فكرة خطرت لي وأنا أنّظف الذاكرة 
املليئة

بأصدقاء موتى وأبنــاء ال أعرفهم، وأغنياٍت 
رطبة، وموسيقى جافة،

ونقابــاِت عّمال، ومالبــس داخلية، وأحاديث 
فاجرة وآراء وفطرّيات.

كأّي شاعٍر متروٍك على رصيٍف جتّمعت عليه 
سنواتُه اخلمسون

ويظّن دون أسباٍب واقعية
أّن لديه فائُض وقٍت ومعرفٍة ومبّررات

كي يعتذر من نساء مثل إميان.
 

كان يظّن أيضاً أّنها تتذّكره
فيما ترعى أحفادها

وحتّدثُهم عن أوالد أحبُّوها
ونزلــوا من الســيارات عند تقاُطع شــارٍع 

يُفضي إلى مستشفى الندم.

* شاعر من فلسطن

»جنائن معلقة« يشارك في مهرجان فينسيا 
السينمائي الدولي 

بمبادرة من مؤسسه الموسيقار نصير شمة

تونس تتهيأ الستقبال 
»بيت العود العربي« 

شارٌع ُيفضي إلى 
مستشفى الندم

»أنت تراني، أنت ال تراني«: في تجاوز الفن للواقع

صباح عطوان

القسم األخير
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
وكالة أمريكية تعقد شراكة مع »حملة 

سفراء النظافة« في العراق
أعلنت الوكالــة األمريكية للتنميــة الدولية، إبرام 

شراكة مع »حملة سفراء النظافة« في العراق.
ويقود احلملة الناشــط مرتضى التميمــي، وما بدأ 
بالتقــاط القليل مــن القمامة إال أصبــح جزًءا من 

حركة أكبر تهدف إلى تغيير كبير، تقول الوكالة.
ونقلــت الوكالة عن التميمي في منشــور لها على 
مواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« قوله، »عندما 
رأيت تراكم النفايات على ضفاف نهري دجلة والفرات 

شعرت بأنها مسؤوليتي الشخصية«.
وتعمل حملــة »ســفراء النظافة« علــى تنظيف 

األماكن العامة في ارجاء العراق.
وحشــدت احلملة أكثر من 1000 متطوع شــاب من 
جميــع أنحاء العراق ممن يشــاركون احلــب لبلدهم 
ويقــدرون املســاحات اجملتمعية التــي هي مصلحة 

عامة.
وتقــول الوكالة األمريكيــة للتنميــة الدولية إنها 
تهدف من هذه الشــراكة مع ســفراء النظافة إلى 
مســاعدتهم على مواصلة وتوسيع حملة النظافة 

في جميع أنحاء العراق.

شرطة ذي قار تعثر على قطع أثرية
عثرت شرطة حماية اآلثار والتراث في ذي قار في أثناء 
جولة تفتشــية على املواقع األثريــة على اربع قطع 
تعود الــى عصور قدمية في قضاء الرفاعي شــمالي 

احملافظة.
وذكر بيان اوردته شرطة ذي قار تلقت » الصباح اجلديد 
» نسخة منه ان ” قسم حماية اآلثار والتراث بالتعاون 
مع مفتشــية آثار ذي قار ، عثر اثناء جولة تفتشــية 
لتفقد املناطق األثرية في قضــاء الرفاعي على اربع 
قطــع أثرية تعود الى عصور تأريخية قدمية “.واشــار 
الى ان ” اللُقى ســلمت أصولياً الى متحف الناصرية 

احلضاري “.
           

ميسان تمنع تجاوزات على موقعين 
آثاريين 

أعلنت قسم حماية اآلثار والتراث في مديرية شرطة 
محافظة ميسان، عن منع جتاوزات على أماكن آثاريه 

في قضاء الكحالء ومنطقة البتيرة.  
وقالــت املديرية في بيان تلقتــه الصباح اجلديد إنها 
»رصــدت بعض التجــاوزات احلاصلة علــى األماكن 
التراثية فــي تل اخلنصر الذي يقع في قضاء الكحالء 
مــن خالل حفر بئــر ماء بالقرب مــن محرمات التل، 
فضالً عن رصد خمسة جتاوزات على تل الگبان اآلثاري 
في منطقة البتيرة من خالل بناء حسينيات بالقرب 

من محرمات التل«.
وأكد، أنه »مت ايقاف تلــك التجاوزات فوراً، إضافة إلى 

اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحق اخملالفني«.
وأشار إلى، أن »كوادر املديرية تقوم بجهود استثنائية 
للنهوض باملعالم التراثية في احملافظة وحمايتها من 
التجاوزات احلاصلة، إضافة إلى العمل على اشــاعة 
الثقافة اآلثارية وكيفية احملافظة على البيوت التراثية 
واألماكن التراثية من التجاوز، وفق قانون اآلثار والتراث 

رقم 55 لسنة 2002 ساري املفعول«.

ديالى تسجل 168 لدغة عقارب وافاعي 
سامة خالل شهر

كشــفت دائرة صحة ديالى، عن تعــرض 168 مدنيا 
للدغات افاع وعقارب سامة خالل شهر متوز املاضي.

وقال مدير اعالم صحة ديالى فارس العزاوي، ان” ردهات 
الطوارى في مستشفى بعقوبة التعليمي استقبلت 
خالل شــهر متوز املاضي 168 حالــة مرضية ملدنيني 
تعرضــوا للدغات عقــارب وافاع ســامة في مناطق 

متفرقة من ديالى”.
واضاف العزاوي،انه” جرى احتواء جميع احلاالت من دون 
اي وفيات بعد تقدمي االســعافات واللقاحات املنقذة”، 
مؤكدا أن “معدل االصابات بسبب االفاعي والعقارب 
السامة ارتفعت في الصيف بنسبة %60 خاصة في 

املناطق الزراعية”.
تزويــد املستشــفيات فــي االقضية  الى”  واشــار 
بالعالجــات الضروريــة النقاذ املصابــني من لدغات 
االفاعي والعقارب السامة للتخفيف من الزخم على 

ردهات طوارى مستشفى بعقوبة”

متابعة - الصباح الجديد:

شــّيع املصريون جثامني ضحايا 
في  شــّب  الذي  الكبير  احلريــق 
كنيســة الســيدة العذراء مرمي 
وأسفر  األول،األحد،  أمس  باجليزة، 
عن مصرع 41 شخصا بينهم 18 
طفال وإصابة 16 بينهم ضابطان 

وعنصرا شرطة.
املصرية،  الداخلية  وزارة  وقالــت 
إن فحص أجهــزة األدلة اجلنائية 
أوضح أن احلريق نشب في )جهاز( 
تكييف بالطابق الثاني في مبنى 
الكنيســة الذي يضم عددا من 
قاعــات الــدروس نتيجــة خلل 
كهربائــي، وأّدى ذلك إلى انبعاث 
كمية كثيفــة من الدخان كانت 
حاالت  فى  الرئيســي  الســبب 

اإلصابات والوفيات.
وأقيمت مراســم تأبــني ضحايا 
حريق كنيســة أبو ســيفني في 
العاصمة  في  أخريني،  كنيستني 

املصرية.
وكان بيان ســابق للكنيسة قد 
ذكر أن اجلنازات ســوف تقام في 
»كنيسة العذراء« األثرية بالوراق 
وكنيسة »السيدة العذراء ورئيس 

املالئكة ميخائيل« بالوراق.

األشــخاص  عشــرات  ولقــي 
غربي  فــي حريــق  مصرعهــم 
القاهرة، غالبيتهم قضوا بسبب 

التدافع أثناء الهروب.
وفاة  املصرية  السلطات  وأعلنت 
16 شخصاً  وإصابة  41 شخصاً، 
آخرين في حريق هائل شب صباح 

أمس األول األحد بكنيســة »أبو 
سيفني« بحي إمبابة باجليزة.

إن  إن  ســي  شــبكة  وقالــت 
األمريكية، نقال عن مصادر طبية، 
تتراوح أعمارهم بني  18 طفال  إن 

3 أعوام، و16 عاما، بني الضحايا.
املصرية  العامة  النيابــة  وذكرت 

بيــان عقب معاينــة موقع  في 
احلادث، أن املصابني 16 شــخصا 
الشــرطة،  3 من رجال  بينهــم 
أخذ شــهادات  انتهت من  وأنها 
حالتهم  14 مصابًــا ســمحت 

الصحية بذلك.
البيــان عن شــهود عيان  ونقل 

مبوقع احلادث أن سبب احلريق متاس 
كهُربائــى والنيابة العامة ندبت 
اإلدارة العامــة لتحقيــق األدلة 
اجلنائية لرفع اآلثار لبيان ســبب 

احلادث وكيفية وقوِعِه.
وزارة الصحة املصرية في  وقالت 
تغريدة على تويتر إنها أرسلت 30 

سيارة إسعاف إلى مكان احلادث.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار 
املتحــدث باســم وزارة الصحة، 
وكانت  املصابني،  من  اثنني  خروج 
هنــاك 4 حاالت غير مســتقرة، 
انخفضــت إلــى حالــة واحدة 
غير مســتقرة، أما بقية احلاالت 

فوضعهم الصحى مستقر.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، 
أنــه خــالل الســاعات القادمة 
ســيخرج عدد أكبر من املصابني 
من املستشــفى وفــى الصباح 

الباكر.
وأشــار املتحــدث باســم وزارة 
الصحة، إلى أنه هناك 12 مصابا 
بينهم 7 مبستشفى إمبابة العام 

و5 فى مستشفى العجوزة.
وأكــدت وزارة الداخلية املصرية، 
في بيان رســمي ما خلصت إليه 
النيابة وقالت إن احلريق »جنم عن 
التكييف  بأجهزة  كهربائي  خلل 

بالطابق الثاني في الكنيسة«.
أنباء  وقالــت مصــادر لوكالــة 
شــخص   5000 إن  »رويتــرز« 
األحد  قــداس  يحضــرون  كانوا 
داخــل الكنيســة، األمــر الذي 
تســبب بحدوث تدافع كبير بني 
األشــخاص الذين كانوا يحاولون 

الفرار.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 حتى اجلنب الفرنســي التقليدي لم 
يســلم من موجة اجلفاف القاسية 
التــي ضربــت أوروبا، فقــد أوقفت 
باريس إنتاج جبنة “الســاليرز” التي 
يعــود عمرها إلى ألفي ســنة، في 
منطقة أوفيرني الوســطى بسبب 

نقص األعشاب.
ودفعــت موجــة احلر التــي جتتاح 
فرنسا منذ يونيو إلى تساقط أوراق 
األشــجار في وقت مبكــر، ما خلق 

مشاهد تبدو خريفية.
وجنب “الساليرز” هو جنب بقري شبه 
صلب غير مبســتر، يتــم تصنيعه 
في فرنســا في منطقة حتمل نفس 
االســم، وظل إنتاجه مستمراً منذ 
2000 عام، وهو أيضــاً يحمل ختم 
AOP الفرنســي والــذي يعنــي أن 

للمنطقة  ويخضــع  فريــد  املنتج 
اجلغرافية التي تشتهر بصناعته.

ويُعد توقــف إنتاج اجلنب الشــهير 
ضحية من ضحايا اجلفاف الصيفي 
في فرنســا، فإحدى أهــم القواعد 
الصارمة إلنتاجه هو أن األبقار يجب 
أن تتغــذى على 75 باملئة على األقل 
من عشــب املراعي اجلبليــة، لكن 
في  تســببت  احلارقة  احلرارة  درجات 
تيبس وجفاف العشــب، وهو ما أدى 
إلى يــأس معظم املزارعــني البالغ 
عددهم 76 مزارعاً وهم الذين يذهب 

حليبهم إلى إنتاج الساليرز.
وقال، لــوران رو، أحد املزارعني إلذاعة 
فرنســية: “لم يتبق شــيء لألكل، 
العشــب جاف جداً بحيث يبدو في 
بعض األماكن مثل الرماد أو الغبار”، 

بحسب صحفية الغارديان.

ومت اتخــاذ القرار بوقــف إنتاج اجلنب 
بشــكل مؤقت على أمل أن تهطل 
األمطار في سبتمبر، علماً أنها املرة 
األولى التي يتم فيهــا إيقاف إنتاج 

جنب الساليرز متاماً.
مــن جانبــه، أكد رئيــس اجملموعة 
احملليــة لصانعــي جنب الســاليرز 
العشــب، ســيبدو  توافر  بدون  أنه 
اجلــنب ومذاقه مختلفــني متاماً، مما 
الضرر بســمعة اجلنب،  بإحلاق  يهدد 
فالساليرز جنب موسمي، يُصنع في 
موسم األعشــاب. وهذه واحدة من 
أركان هويتهــا”، مضيفــاً أنها املرة 
األولى التي يتم فيهــا إيقاف إنتاج 

جنب الساليرز متاماً.
وتعاني فرنسا أســوأ موجة جفاف 
على اإلطــالق حيــث تركت بعض 
القــرى في اجلنــوب مــن دون مياه 

شــرب آمنــة، وتعتمد علــى املياه 
كما  بالشــاحنات،  تصلهــم  التي 
حــذر املزراعون من نقص احلليب في 

الشتاء املقبل.
يوليــو، كان مســتوى مياه  وفــي 
األمطار في فرنســا 9.7 ملم فقط، 
ما يجعله الشهر األكثر جفافاً منذ 
مارس 1961، حســبما ذكرت خدمة 

الطقس الوطنية ميتيو-فرانس.
وُحظر الري في معظم أنحاء شمال 
غرب وجنوب شــرق فرنسا للحفاظ 

على املياه.
ويضطر مربو املاشية في جبال األلب 
إلى النزول إلى الوديان بالشــاحنات 
كل يوم جلمع امليــاه حليواناتهم، ما 
يضيف عدة مئات من اليوروهات إلى 
فواتير الوقود األســبوعية، حسبما 

ذكرت وسائل إعالم فرنسية.

تشييع جثامين ضحايا حريق الكنيسة في مصر

الجفاف يجبر فرنسا على توديع جبنة عمرها 2000 سنة

غالبيتهم قضوا بسبب التدافع أثناء الهروب

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة ـ الصباح الجديد:

وضع  الناس  مــن  الكثير  يعتمد 
ســاق فوق األخرى عنــد اجللوس، 
في  هذه،  اجللــوس  وضعية  لكن 
الواقع، قد تنطوي على آثار سلبية 

ميكن أن تضر بصحة اجلسم.
الكندي  العظــام  ويحــذر خبير 
حســابه  عبر  تالبوت،  برينــدون 
علــى “تيك توك”، مــن أنه يجب 
جتنب وضع ســاق على أخرى أثناء 
اجللوس ألنه ميكن أن يضغط على 
منطقــة تصريف رئيســية في 

األطراف السفلية.
وشــرح: “كل الدم مــن األطراف 
الوريد  فــي  يصــب  الســفلية 
الفخــذي )وعاء دمــوي كبير في 
الرباط  ينتقل حتت  الذي  فخذك(، 

اإلربي )منطقة الفخذ(”.
وميكــن أن يــؤدي الضغــط غير 
الدورة  في  إلى مشاكل  الضروري 
الدموية ويساهم في النهاية في 
اإلصابة بأمراض األوردة مبا في ذلك 

الدوالي.
وحتــدث الدوالي عندمــا تتوقف 
املوجودة  الدقيقــة  الصمامــات 
داخل أوردة الســاقني عن العمل 
بشــكل صحيح، ما يتسبب في 
جتمع الدم فــي األوردة، ويجعلها 

منتفخة ومؤملة.

املتزايد  أن يــؤدي الضغط  وميكن 
فــي األوردة أيضــا إلــى جعــل 
ومتقشــرا.  وجافا  أرجوانيا  اجللد 
وباإلضافــة إلــى كونــه قبيحا، 
إذا تــرك دون عــالج، فقــد حتدث 
أو  النزيــف،  مثــل  مضاعفــات 
القصــور الوريــدي املزمن )حيث 
الدم بســبب عدم  يرتفع ضغط 
عمل الصمامات بشكل صحيح، 
الــدم حيث  إلى جتمع  يــؤدي  ما 
يصعب عليــه العودة إلى القلب 

من الساقني( وتقرحات اجللد.
وكثير من النــاس يقومون بهذه 
الوضعية في اجللوس، سواء أكان 

ذلك بوعي أم بشكل عفوي.
واقترحت دراسات سابقة أن وضع 
ســاق على األخــرى يرفع ضغط 
الــدم قليال، ألن هــذه الوضعية 
تُصّعب مــن عملية ضــخ الدم 
باجتاه القلب وتزيــد املقاومة في 

االجتاه املعاكس.
كمــا أن الدوالي هي ســبب آخر 
مينع الناس من وضع ســاق على 
األخــرى، حيث يشــار إلى أن هذا 
إلى  الدم  انتقــال  يعطل  اإلجراء 

القلب.
وبعد أن حذر برينــدون من أنه ال 
يجب وضع ســاق علــى األخرى، 

نصح مبمارسة التمارين الرياضية 
بانتظــام للحفــاظ على صحة 

األوردة.
الرياضية  التمارين  “مارس  وصرح: 
تدفق  علــى  للحفاظ  بانتظــام 
الدم في عروقــك. ال يتطلب هذا 
أن يكــون تدريبــا للمقاومة، بل 
ميكن أن يكون شيئا بسيطا مثل 

املشي”.
وأضاف أن املشــي ملدة 30 دقيقة 
فقط كل يوم ميكن أن يســاعد. 
اجلسم  في  “كل شــيء  وأوضح: 
يعتمد على احلركــة، وصوال إلى 

املستوى اخللوي”.
إن احلفــاظ على وزن  وقال اخلبير 
صحي هو طريقة أخرى للحفاظ 
علــى صحــة األوردة. موضحــا: 
اإلصابة  من خطر  هذا  ســيقلل 
بارتفــاع ضغط الــدم. وقد يؤدي 
ارتفاع ضغط الــدم إلى إضعاف 
جــدران األوعيــة الدمويــة مبرور 
الداخلية  الدهــون  وهذه  الوقت. 
على  ضغطــا  تســبب  أن  ميكن 
األوعيــة اجملاورة، وحتــد من تدفق 

الدم وتزيد الضغط على األوردة”.
وأشــار إلى أنه يجب أيضا جتنب 
اجللوس أو الوقوف لفترات طويلة 
ويجب أن حتــاول تغيير وضعياتك 

بانتظام طوال اليوم.

تجنب وضع ساق على أخرى أثناء الجلوس

متابعة - الصباح الجديد:
أعلــن الكاتب والسيناريســت أمين 
بهجت قمر اســتئناف تصوير فيلم 
أهل الكهف بعــد توقفه ألكثر من 
عام، حيث واجهــت الفترة املاضية 
أزمة إنتاجية أدت إلى توقف تصويره.

وقــال بهجــت قمر عبــر صفحته 
الشــخصية على »فيســبوك« إن 
فيلــم أهــل الكهف ســيعود من 
جديــد، وعلق قائــالً: »فيلــم أهل 
الكهــف، بإذن اهلل فــي أقرب وقت 
راجعني.. قصة الكاتب الكبير توفيق 
احلكيــم، ومعاجلة ســينمائية أمين 
بهجــت قمر، وإخراج عمــرو عرفة، 
وإنتــاج تالنت ميديــا وليد منصور، 
وتوزيع يونايتد بروس ســتوديوز وليد 

صبري، خير يا رب".
تأتي عودة فيلــم أهل الكهف لبدء 
أســبوعني  بعد  التصوير من جديد 
من إعالن أمين بهجت قمر عن وجود 
مشاكل أَّدت لتعطل تصوير الفيلم، 
باإلضافة ملشــاكل خاصــة تتعلق 

حينها  قال  حيث  اإلنتاج،  بشــركة 
إّنــه ينوي عقد مؤمتــر صحافي مع 
اخملــرج عمرو عرفة لكشــف جميع 
املالبسات، مطالباً اجلميع بدعم حق 
صناع الفيلم في استكمال مشروع 

»أهل الكهف«.
يشــار إلى أّن فيلم »أهل الكهف« 
تدور أحداثه في عــام 250 ميالدية، 
حول ِصراع اإلنسان مع الزمن، وهذا 
الصراع يََتَمّثل في ثالثة من البشــر 
يُبعَثُون إلى احلياة بعد نوم يستغرق 
أكثر من ثالثة قرون ليجدوا أنفسهم 

في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه 
من قبل.

يشــارك في بطولة »أهل الكهف« 
أبرزهم  الســينما  جنوم  من  العديد 
خالد النبــوي، وغادة عادل، ومحمود 
ومحمد  عيــد،  وأحمــد  حميــدة، 
ممدوح، ومحمد فراج، ورمي مصطفى، 
ومصطفى فهمي وصبري فواز، وهو 
مأخوذ عن رواية توفيق احلكيم بذات 
االســم، ومعاجلة ســينمائية أمين 
بهجــت قمر، وإنتــاج وليد منصور، 

وإخراج عمرو عرفة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تساءل قائمون على دراسة جديدة، 
ملــاذا التفكير اجلاد لعدة ســاعات 
يجعل األفراد متعبــني، ويؤثر على 

كيفية اتخاذهم للقرارات؟.
الدراســة  في  الباحثــون  ووجــد 
 Current“ نُشــرت في مجلة  التي 
املعرفــي  العمــل  أن   ،”Biology
املكثــف املطــول يتســبب فــي 
تراكم املنتجات الثانوية الســامة 
في قشــرة الفــص اجلبهي لدماغ 
اإلنســان، ثــم يؤثر هــذا التراكم 
قراراته،  على  الفرد  على ســيطرة 
الشــخص  قيام  في  يتســبب  مما 
بأشــياء ال تتطلب مجهودا أو عدم 
القيام بأي شيء على اإلطالق حيث 

يترسخ التعب املعرف.
واســتخدم الباحثــون التحليــل 
الطيفــي بالرنــني املغناطيســي 
)MRS( لعــرض كيميــاء الدمــاغ 
الذين  جملموعتني مــن املشــاركني 
قاموا إما مبهــام التحكم اإلدراكي 
عالية الطلب أو منخفضة الطلب 

للعمل.

ووجدت الدراســة أن اجملموعة التي 
التفكيــر اجلاد في  إلــى  احتاجت 
العمل أظهرت عالمات التعب، مثل 
انخفاض اتساع حدقة العني. نفس 
التي كانــت حتتوي على  اجملموعة، 
مســتويات أعلى مــن اجللوتامات 
األمينيــة في نقاط  من األحماض 
قشــرة  في  العصبي  االشــتباك 
أيًضا نحو  الفص اجلبهي، حتولــت 
املكافآت  اقترحت  التــي  اإلجراءات 

بسرعة مع القليل من اجلهد.
قــال املؤلفــون إن البحــث يدعم 
يجعل  الغلوتامات  تراكم  أن  فكرة 
تنشــيط الدماغ “أكثر تكلفة”، مما 
يعني أنه من الصعب احلفاظ على 
التحكــم املعرفي بعــد يوم عمل 

مرهق عقليا.
بحسب ما ورد قال املؤلف املشارك 
ماتياس بيســيجليون من جامعة 
بيتي ســالبيترير: “تشير النظريات 
املؤثــرة إلــى أن التعــب هــو نوع 
مــن الوهم الذي يصنعــه الدماغ 
ليجعلنــا نوقف كل مــا نقوم به 
ونتحول إلى نشــاط أكثــر إرضاء، 

لكــن النتائج التــي توصلنا إليها 
تظهر أن العمل املعرفي ينتج عنه 
تغيير وظيفي حقيقي”تراكم املواد 
الضارة”لــذا فإن التعب ســيكون 
بالفعل إشــارة جتعلنا نتوقف عن 
العمــل ولكــن لغــرض مختلف، 
وظائف  ســالمة  علــى  احلفــاظ 

الدماغ.”
توجد  ال  أنه  بيســيجليون  وأضاف 
هذا  لتجنــب  معروفــة  طريقــة 
التقييد العقلي، لكنه أشــار إلى 
النوم اجليد: “سأستخدم  ممارســة 
الراحة  جيــدة:  قدميــة  وصفــات 
والنوم!، هناك دليــل جيد على أن 
الغلوتامــات يتــم التخلص منها 
أثناء  العصبي  االشتباك  نقاط  من 

النوم.”
ونصــح الباحثون النــاس بتجنب 
اتخاذ قرارات مهمة عندما يكونون 
متعبــني عقليا، ويعتقــدون أيضا 
ملستقلبات  النشــطة  املراقبة  أن 
الفــص اجلبهي ميكن أن تســاعد 
فــي إعالم وتعديل جــداول العمل 

لتجنب اإلرهاق.

استئناف تصوير فيلم »أهل الكهف«
دراسة تشرح أهمية النوم و«قلة التفكير« بعد توقفه ألكثر من سنة..



اعالن10

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14983/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
أرقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية 
ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 15001/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن 
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

نقابة املهندسني في الديوانية 
جلنة االيجار 

اعالن مساطحة 

تعلن جلنتنا عن اجراء مزايدة علنية وباملســاطحة اليجار جزء من العقار املدرجة 
تفاصيله وملدة )عشــرة ســنوات( وفق القانون 21 لســنة 2013 املعدل وحسب 
اخملططات والتصاميم والكشــف املعد من النقابة على ان تؤول كافة املشيدات 
للنقابة بعد انتهاء مدة االيجار فعلــى الراغبني في االيجار مراجعة مقر نقابتنا 
خالل مدة )30( يوما اعتبارا من  اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التامينات 
القانونيــة على ان ال تقل عن 20% من قيمة بــدل االيجار ولكامل مدته مع جلب 

هوية األحوال املدنية او البطاقة الوطنية وبطاقة السكن 
وســتجري املزايدة الســاعة )3 عصرا( لليوم التالي النتهاء مدة اإلعالن في قاعة 
النقابة ويتحمل املستاجر أجور النشر واالعالن وكافة املصاريف القانونية األخرى 

واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى يوم الدوام الرسمي الذي يليه 

الشروط املطلوبة:
1-في حالة وجود عطلة رسمية في يوم املزايدة ميدد اإلعالن الى اليوم الذي يليه

2-على من ترســو عليه املزايدة الســير باجــراءات التعاقد واســتالم امللك بعد 
املصادقة مع ضرورة وضع كاميرات مراقبة 

3-على من ترســو عليه املزايدة تنفيذ الكشف التخميني واخملططات املعدة من 
قبل النقابة 

4-يتم استيفاء املساطحة سنويا على ان تتم مراجعة البدل كل خمس سنوات 
من تاريخ ابرام عقد املساطحة  

5-يلتزم املســاطح بإقامة املشــيدات خالل املدة احملددة في عقد املساطحة مع 
تقدمي مبلغ ضمان للتشــييد يعادل بدل املســاطحة لتلك املــدة وفي حال عدم 
التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد املساطحة الغيا ويؤول ماهو 

قائم من مشيدات الى اجلهة املالكة دون مقابل 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 21136
التاريخ: 2022/8/15 

م- تنويه

احلاقا بكتابنا  املرقم 20989 في 2022/8/14   واخلاص باالعالن عن املناقصة 
العامة املرقمة )2022-7-44(

ورد في  الفقرة )15( من االعالن )على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية 
الرابحة ألخر ســنتني املتتاليتني والتي تســبق موعد اإلعــالن عن املناقصة 
مصدقة ومدققة من قبل محاســب قانوني معتمــد وفي حالة عدم امتالك 
الشركة احلســابات اخلتامية ألخر ســنتني فيتم تقدمي احلســابات اخلتامية 
الرابحة ألخر ســنتني والتي تســبق عام 2014 ( و الصحيــح هو )على مقدم 
العطاء تقدمي احلســابات اخلتاميــة مصدقة اصوليا الخر ســنتني قبل غلق 

املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة(.
لذا اقتضى التنويه مع التقدير

 الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

اعالن
تعلن اعدادية اكد املهنية عن بيــع ابقار عدد/4 وذلك يوم 
التاســعة صباحا  املوافق 2022/8/18 الســاعة  اخلميس 
في بناية االعدادية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور 

االعالن والداللية.
م.م 
حيدر عبد حاجم
مدير العدادية

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات832 م332معرض1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلةثالث سنوات1،200 م5407/8182 ساحة بيع الغاز والنفط1

القبلة / قرب مركز الشرطةثالث سنوات1587،75 م5626/8262ساحة بيع الغاز2

نوع امللك املراد 
مساحة رقم القطعة واملقاطعة جنس العقارتاجيره

امللك
مدة 

التنفيذ
القيمة التقديرية لاليجار 

السنوي

كوفي ومطعم 
متكامل 
بطابقني

عرصة 
مشيد عليها 
ابنية نقابة 
املهندسني 

جزء من القطعة 
املرقمة 60/26م18 صدر 
اليوسفية وهي خالية 

من املشيدات في الوقت 
احلاضر 

500 متر 
مربع 

سنة 
واحدة 

كتابةرقما 

4000,000
أربعة ماليني 
دينار عراقي 

سنويا
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بطولة حيفا 
التنشيطية الثانية
عزمت إدارة نــادي حيفا الرياضي علــى إقامة بطولة 
تنشــيطية منذ العام املاضي، وتكون ســنوية جتمع 
العديد من أنديــة الدرجة األولى تتبــارى فيما بينها 
من اجل تنشــيط احلركة الرياضيــة لألندية الكروية، 
فقــد اقامت بطولتها األولى العام املاضي مبشــاركة 
15 فريقا، وحقق لقبها وقتذاك فريق آليات الشــرطة 
بقيادة مدربه مصطفى محمود بالوز على فريق حيفا، 
وكانت »الصبــاح اجلديد« مواكبة جملريات البطولة من 

االفتتاح حتى اخلتام.
كانت بطولــة جميلة حملت مبارياتهــا طابع االثارة 
والندية وافرزت العديد من الالعبني، وشــهدت حضورا 
كبيرا من الوســط الرياضي إدارات ومدربني ومسؤولني 
وجمهــور والعبني، تفاعلــوا مع املباريــات ووثقوا عن 
كثب ما قدمته األندية املشــاركة من عطاء فني فوق 

املستطيل األخضر.
أمــس، بــدأت البطولة بنســختها الثانيــة بإقامة 
مهرجان كبير تخلله مباراة بني فريقي حيفا والصليخ، 
والبطولة بالنســخة احلالية ستشترك فيها 8 أندية 
من بينها حيفا والصليخ واحلسني واالتصاالت والبياع 
واملصافــي والصوفيــة والفهد من محافظــة االنبار 
العزيزة، ورمبا تتوســع دائرة املشــاركة فــي البطولة 
لتشهد انضمام أندية أخرى في األيام املقبلة، بحسب 
الكابنت »ســعد شهاب«  امليداني  البطولة  مشــرف 
مدرب فريق حيفا واحد النجوم العاملني في النادي منذ 
كان يلعب في الدوري املمتاز كالعب ومتســك بفريقه 

حتى ارتدى سروال التدريب معه.
ان نــادي حيفا الرياضي، قدم امنوذجــاً مهما لنادي في 
الدرجة األولى يشــرع في إقامة بطولة سنوية تهدف 
إلى تعزيز النشــاط الكروي وجمــع األندية في ملعب 
النــادي وبطواقــم حتكيم مــن احتاد الكرة، نســجل 
تقديرنا العالي إلدارة النادي رئيسا وأعضاء ومنتسبني، 
جلهودهم فــي ادامة التواصل بــني األندية وللتنظيم 
الدقيق ملنافســات البطولــة الســابقة، وكلنا ثقة 
ان تكون النســخة الثانية اجلديــدة للبطولة افضل 
من ســابقتها بعد كســب خبرة التنظيم والتعامل 
مــع املباريات، وهي دعوة لألندية املشــاركة ان تتعاون 
مع اللجنة املنظمــة للبطولــة وإدارة النادي الخراج 

املنافسات بالنحو األمثل.
شــكرا لنادي حيفا الرياضي، وحتية ملــن يعمل بحب 
وإخالص ويبذل اجلهود في ســبيل االرتقــاء بالرياضة 
عموما، وكرة القدم بصورة خاصة، وال ننســى اإلشادة 
مببادرة جتهيزات حيدر صباح الرياضية التي تقدم دعما 
للبطولة ومتنح جتهيزاتهــا الرياضية لالعبني األفضل 
في املباريات مع املساهمة في تقدمي هدايا للمتميزين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مدرب فريق نادي الــزوراء لكرة القدم، 
أيوب أوديشــو، عن جاهزية الفريق للمنافسة 
بقوة على لقب الدوري املمتاز للموسم املقبل.. 
وقال أوديشو في تصريح صحفي :«فريقنا في أمت 
القادمة  واأليام  اجلاهزية بعد اكتمال الصفوف 
ستشــهد توقيع العب محترف عالي املستوى 
لتعزيز صفوف النوارس«.وأضاف »جلســت مع 
ادارة نادي الزوراء وحددنا مســتقبل }ســرتيب{ 

واملساعدين«.
ووصف أوديشــو إدارة نادي الــزوراء بـ«احملترفة و 
وفرت كل املتطلبات الالزمة للمنافســة على 
لقب املوسم املُقبل«.ولفت الى انه »وانطلقت 
أمس حتضيرات الفريق، وهنالك معسكر خارجي 
في احد الدول في قادم األيام«.وأكد مدرب الزوراء 
ان »جميع الالعبني القادمني كانوا من خياراتي و 

كذلك الالعبني الذين مت االستغناء عنهم«.

معسكر تدريبي 
خارجي للزوراء 

بغداد ـ الصباح الجديد:

لنادي  اإلدارية  الهيئة  رئيس  اعلن 
جنوب بغداد الرياضي احد االندية 
املشاركة في دوري الدرجة الثانية، 
فــالح خضير الشــمري، ان فريق 
التدريبات  بدأ  القدم  لكرة  النادي 
استعداداً للمشاركة في بطوالت 
باشراف مالكه  اجلديد،  املوســم 
التدريبي املؤلف من املدرب باسل 
فاضل ومســاعده شهاب أحمد 
عســاف  املرمى  حــراس  ومدرب 
حــامت ومــدرب اللياقــة البدنية 
العزيز  ماجد غالب واملشرف عبد 

العجياوي.

شباب وقدامى 
الفريــق  ان  الشــمري  وأوضــح 
تعاقد مع مجموعة من الالعبني 
الشباب الذين يرى فيهم االهلية 
لتمثيلــه بالنحــو اإليجابي في 
املوســم اجلديــد منها  بطوالت 
إلى  األندية،  ودوري  العــراق  كأس 
جانــب جتديد عقــود العديد من 
ألوان  دافعــت عن  التي  العناصر 
الفريــق في املوســم الســابق 
وقدمــت العطــاء الفنــي الذي 
اسهم في حتقيق نتائج إيجابية، 
املباريات  اجــراء  مرحلة  ان  مبينا 
التجريبيــة بدأت بخســارة امام 
فريق اجلــوالن بخمســة أهداف 
الفريق  مقابل، وسيالقي  دون  من 
في ثاني مبارياته يوم غد األربعاء 

فريق البياع.

مباريات ومعسكر 
ان الفريق يــؤدي تدريبات  وذكــر 

املنتظمــة حاليــا ويجري بعض 
درجة  لرفع  التجريبيــة  املباريات 
انســجام الالعبني قبــل التوجه 
إلى محافظة السليمانية القامة 
تناغم  يضاعف  تدريبي  معسكر 
الالعبني من خالل أجواء املعسكر 
املقررة  الودية  واملباريات  التدريبي 
التدريبي  املالك  يتوســم  اذ  فيه، 
يرتقي  ناجحا  معسكرا  يكون  ان 
للفريق  املتواصلة  االعداد  بدرجة 

الساعي بثقة إلى ان يكون جديرا 
باملنافســة والصعود على درجة 
اعلى في مباريات املوسم اجلديد.

موافقة أصولية للملعب 
وذكــر ان إدارة النــادي ســارعت 
بتجهيــزات  النــادي  بتجهيــز 
متكاملــة وهي تثمن تشــكيل 
رابطــة دعم النادي من شــيوخ 
عشائر جنوب بغداد بجهود كبيرة 

الدياني،  خالد  العميد  للشــيخ 
النادي  ان  الشــمري  اعلــن  كما 
حصل على موافقات رسمية من 
بانشاء  والرياضة  الشــباب  وزارة 
ملعب خــاص للنــادي.. ولتعزيز 
عمــل النادي وتســليط األضواء 
على نشــاطات فرقــه ونتائجها 
متت  فقد  حتضيراتهــا،  ومواكبة 
تسمية الزميل، زهير عبد جاسم، 

إعالميا للنادي.

رياضيو ومناطق 
يذكر ان نــادي جنوب بغداد يضم 
»احملموديــة  مناطــق  رياضيــي 
واليوســفية واللطيفية« يرأسه 
الشمري،  فالح  الســابق،  احلكم 
احلاصل على شــهادة املاجسيتر 
في الهندسة الكهروميكانيكية، 
الذي ميلك ســيرة متميزة حكماً 
وشرع  اإلداري  للعمل  اجته  بعدها 

بتأســيس النــادي الــذي يعــد 
جنوب  ملناطق  مهمة  متنفســا 
بغــداد مع مجموعــة من رفاقه 
انشــاء  والباحثني عن  الرياضيني 
النــادي الرياضي جلمــع رياضيي 

هذه املناطق.

رابطة شيوخ عشائر 
وثمن الشــمري خطوة تشــكيل 
رابطة من شــيوخ عشائر جنوب 
بغــداد دعمــا للنــادي برئاســة 
خالد  للنــادي  الفخري  الرئيــس 
بارزة  10 شــخصيات  الدياني مع 
من شيوخ العشــائر االصيلة في 
املناطــق »احملموديــة واللطيفية 
ان احلكم  واليوسيفية«، كما قال 
الغريري  الفهد  عيســى  السابق 
كان له الفضل في تأسيس النادي 
ويعــد االب الروحي لنــادي جنوب 
بغــداد بعد جهوده في تشــكيل 
النــادي ومنح الثقــة للرياضيني 
يقيم  في  حاليــا  لكونه  لقيادته 

خارج العراق.

عام التأسيس
وتأسس نادي جنوب بغداد الرياضي 
يــوم 12 آيار مــن العــام 2019 .. 
وضــم وقتها فرق كرة القدم األول 
وكرة  والرديف  العمريــة  والفئات 
الصــاالت والعاب القــوى والكرة 
الطائرة وكرة الســلة، ويقع  مقر 
ملنطقة  الســريع  اخلــط  علــى 

اللطيفية مبساحة خمسة دوامن.
وتتألــف إدارة النــادي مــن فالح 
رئيسا وشهاب  الشــمري  خضير 
أحمد نائبا وعبد العزيز جابر امينا 
للســر وعضوية احمد حامت وعلي 

صالح وعلي خلف ورائد عنيد.

نادي جنوب بغداد يبدأ االعداد للموسم الجديد
الشمري يعلن إقامة الفريق لمعسكر تدريبي بالسليمانية

نادي جنوب بغداد باسل فاضل

فالح الشمري

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

-2( بنتيجة  االنتصار  ريال مدريد  حقق 
1(، خالل مواجهة أمليريا، في مســتهل 
مشوار حامل اللقب في الليجا، حيث 
ستقام املباراة في معقل األخير ملعب 
»باور هورس«.ســجل ثنائيــة امليرجني، 
 ،61 الدقيقة  فــي  فاســكيز  لوكاس 
ودافيد أالبا في الدقيقة 75، بينما تقدم 
ألمليريــا الرجي رامازاني فــي الدقيقة 
.. بهــذا االنتصار، حصــد الريال أول 3 
نقاط له، ليحتل املركز الثالث، في حني 
جتمد رصيد أمليريا دون نقاط في املركز 

السابع عشر.
لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة  وبحسب 
فإن أالبا هو واحد من اثنني في الليجا، 
سجلوا أهدافا من ركالت حرة، بجانب 
نبيل فقير.. وأضافــت: »أالبا هو ثالث 
العب بديل فــي ريال مدريد يســجل 
هدفــا من ركلة حــرة بالليجــا، منذ 
موســم 2003-2004، بعــد جوتي في 

2009، وداني سيبايوس في 2019«.
كمــا شــهدت املبــاراة واقعــة غير 

مســبوقة في تاريخ الفريــق امللكي، 
مبســابقة الدوري اإلسباني.. فبحسب 
شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، بدأ ريال 
فرنسيني،  العبني  بأربعة  املباراة  مدريد 
وهم: كرمي بنزميا، فيرالند ميندي، أوريلني 
تشــواميني، إدواردو كامافينجا.. وهي 
املرة األولى في تاريــخ امليرينجي، التي 
يدخل فيهــا مباراة فــي الليجا بهذا 

العدد من الالعبني الفرنسيني.
أعــرب كارلو أنشــيلوتي املدير الفني 
لريــال مدريد، عن ســعادته باالنتصار 
)2-1( ضــد أمليريــا، وقــال  بنتيجــة 
أنشــيلوتي، خالل تصريحــات نقلتها 
صحيفة »مــاركا« اإلســبانية: »لقد 
بدأنا املباراة بشــكل ســيئ، وكان من 
الطبيعي أن نعاني هنا، وبعدا سجلوا 
هدفــا وأصبحت املبــاراة معقدة، ولم 
النشاط للعب بسرعة في  يكن لدينا 
الهجوم، حيث أغلقوا الدفاع بشــكل 
جيد«.وأضــاف: »ســددنا الكثيــر من 
الكــرات، وفي الشــوط الثاني اخلصم 
املزيد  عانى من اإلرهاق، وكانــت لدينا 
مــن الســيطرة والفرص«.وعن هدف 
دافيد أالبا أوضح: »مــن يتوجب عليه 

تســديد الركالت احلرة بنزميا أو كروس، 
لكن أالبا قرر التســديد، ونفذ بشكل 

جيد للغاية«.
وأكمــل: »روديجر لعب مبــاراة رائعة 

وميلــك الكثيــر من اخلبرة، والشــباب 
لم يلعبوا كما هــي عادتهم وهو أمر 
كامافينجا  بســحب  وقمت  طبيعي، 
ألنه كان لديه بطاقــة وال نريد اللعب 

بعشــرة العبني«.وأردف: »أسينســيو 
العبــا لريال مدريد، ويجــب األخذ في 
احلســبان ما قدمه العام املاضي، وهو 

العب مهم طاملا في فريقنا«.

وواصل: »فاســكيز جزء من اجملموعة، 
دائما  املســتعدين  أولئك  وواحد مــن 
للمشــاركة، وأدى أداء جيــدا للغاية، 
وســجل هدفا مهما جــدا، وعليه أن 
هازارد:  عن  باحلديث  يواصل هكذا«.وأمت 
»هو يلعب بشــكل جيــد وأعتقد أنه 
ســيحصل على دقائق عديدة، وعلينا 
أن نضع في االعتبار وجود فينيسيوس 
معنا والــذي يجيد اللعب على الطرف 

أيضا«.
 ونغلب فالنســيا على ضيفه جيرونا 
1 / صفر، سجل كارلوس سولير هدف 
الدقيقة  في  لفالنسيا  الوحيد  املباراة 
األولى مــن الوقت احملتســب بدال من 
الضائع للشوط األول من ضربة جزاء.. 
وشــهدت املباراة تعرض إراي كيومارت 
العــب فالنســيا للطرد املباشــر في 
الدقيقــة 52..ويحل فالنســيا ضيفا 
على أتلتيك بلبــاو في املرحلة الثانية، 
فيما يلعب جيرونا مع ضيفه خيتافي.

من جانــب اخر، تخطى باريس ســان 
5-2 ضمن  مونبلييه  جيرمان ضيفــه 
الفرنســي  الدوري  الثانية من  املرحلة 
واســتهل سان جيرمان  القدم..  لكرة 

املوســم بقوة من خالل تتويجه بلقب 
تغلب  الفرنسية عندما  األبطال  كأس 
علــى نانــت 4-0، ثّم اســتهل حملة 
الدفــاع عن لقبه بطالً لفرنســا بفوز 
ســاحق على كليرمون 5-0 األســبوع 
املاضي. . وافتتح سان جيرمان املهرجان 
على  الصديقة  بالنيــران  التهديفــي 
ملعب »بــارك دي برانــس«، عن طريق 
ساكو من طريق اخلطأ في مرمى فريقه 
(39(.. غير أن البرازيلي نيمار واصل أداءه 
ثنائية، من ركلة جزاء  الرائع بتسجيل 
في الدقيقة 43، قبل أن يضيف الثالث 
لفريقه من رأســية جميلة خادع بها 

حارس املرمى 51.
وقلص النجم التونســي وهبي اخلزري 
الدقيقة  للضيــوف في  الفارق بهدف 
58، قبل أن يعــود مبابي ويحرز الهدف 
الرابــع من ركنيــة فــي الدقيقة 69 
عّوض بــه عن ركلة جــزاء أهدرها في 
الشــوط األول23 .. واختتم البرتغالي 
ريناتو سانشــيز مهرجان أهداف سان 
جرمان في الدقيقة 87، قبل أن يقّلص 
الكاميروني إنزو تشــاتو النتيجة هباء 

ملونبلييه )2+90(.

ريال مدريد يقلب الطاولة على ألميريا في انطالقة الليجا
باريس سان جيرمان يعبر مونبلييه بخماسية في فرنسا

فرحة العبي ريال مدريد بالفوز

طيف الفرطوسي*
اندية  بطولــة  منافســات  تبدأ 
في  باملالكمة  للمتقدمني  العراق 
محافظة الســليمانية بعد غد 
اخلميــس املوافــق 18 آب اجلاري 
22 منه، وسيعقد  وتستمر حتى 
في الساعة 6 من مساء يوم غد 
األربعاء املؤمتــر الفني للبطولة.. 
وبحسب امني سر احتاد املالكمة، 
الدكتور علي موســى جواد، فان 
نظــام امليداليات ســيعتمد في 
تصنيف وترتيب الفرق املشاركة.. 
واالوزان املشاركة 48 و51 و54 و57 

و60 و63،5 و67 و71 و75 و80 و86 
و92 و92،5 كغم.

ولن يســمح الي فريق باملشاركة 
غير مســجل لدى احتــاد اللعبة 
املركزي، وتعتمد البطاقة املوحدة 
او جواز الفسر للمالكم املشارك 
وال يســمح الي مدرب في قيادة 
فريقه ما لــم يكون حاصال على 
باملالكمــة  تدريبــي  شــهادات 
وسيتم سحب  دولية،  او  محلية 
املشــاركة للفريق في حالة عدم 
صعود الالعب املسجل بالكشف 
ويتحمل النادي التبعات القانونية 

واإلداريــة كافة، كمــا اعلن انه 
الدولي  القانون  تطبيق  ســيتم 
فــي البطولــة مــع التعديالت، 
املشاركة  الغاء استمارة  وسيتم 
في حــال عدم وجود ختم وتوقيع 
رئيس الهيئة اإلدارية او من ينوب 
الوزن  عنه.. وســتجري عمليــة 
يوميا من الســاعة 7 مساء إلى 
الساعة 9 صباحاً، ويرتدي املالكم 

التجهيزات اخلاصة كافة.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
املالكمة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
السلة،  لكرة  املركزي  االحتاد  أعلن 
أن عدد الفرق املشــاركة بالدوري 
إلى  املقبل وصل  للموسم  املمتاز 
14 ناديا. . جــاء ذلك في االجتماع 
الذي عقد أول أمس في مقر االحتاد 
بالعاصمة بغداد، ومتت مناقشــة 
الـ20 من  أبرزها حتديد  نقاط  عدة 
الشهر اجلاري كآخر موعد لتحديد 
القاعات بالنسبة للفرق كملعب 

أساسي طوال الدوري.
كمــا مت حتديد الـ20 من الشــهر 

كتاب  لتسلم  موعد  كآخر  اجلاري 
املثابــرة،  كأس  فــي  املشــاركة 
والعاشــر من آيلــول املقبل آخر 
موعد لتقدمي كشــوفات األندية.. 
املشــاركة  »األنديــة  وكشــف: 
باملوســم اجلديــد هــم النفط، 
الشرطة، دجلة، احلشد الشعبي، 
زاخو، الكهربــاء، التضامن، احللة، 
غــاز الشــمال، نفط الشــمال، 
الســماوة، الدفاع اجلــوي، القوة 
االحتاد  اعتمد  الكرخ«.كما  اجلوية، 
املركزي لكرة السلة تسمية كأس 

املثابرة باســم عميد كرة السلة 
العراقية علي الصفار.وســتلعب 
املرحلتني  بنظــام  الفــرق  جميع 
مباريات مكثفــة، ويهبط فريقان 
لــدوري الدرجــة األولــى ويتأهل 
صاحبــا املركــز األول والثاني من 
دوري الدرجة األولى للدوري املمتاز.
وأكــد االحتاد أنــه ال يحق لالعب 
صفوف  ضمن  املشاركة  األجنبي 
للموســم  العراقية  االندية  أحد 
نادٍ  إلى  واالنتقــال   ،)2023-2022)

عراقي آخر في ذات املوسم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهــت مدربة املنتخب النســوي 
ياري(،  )شــاهناز  الصــاالت  لكرِة 
جولة االختبــارات الختيارِ العباٍت 
قائمِة  إلى  اضافتهن  لغرض  جدد 
املنتخب الوطنــّي لكرِة الصاالت.
ووقــَع اختيــار املُدربــة على 12 
العبًة سيتّم زجهن في تشكيلِة 
املنتخــب مــن أجــل متثيله في 
االســتحقاقاِت املُقبلــة.. وجرت 
جولــٌة جديــدة من االختبــاراِت 
جدد  العبــاٍت  الختيارِ  النهائّيــة 
للمنتخِب النسوّي لكرِة الصاالت 
التي أقيمــت في قاعِة كلكامش 
ياري(  )شــهناز  املدربة  بإشــراف 

وطاقمها املُساعد.
وانطلقت، األثنني املاضي في قاعِة 

كلية التربّيِة الرياضّية في جامعِة 
اختبــاراٍت الختيارِ  أربيل، جولــُة 

العباٍت جدد لصفــوِف املنتخباِت 
وجرت  الصــاالت..  بكرِة  الوطنّية 
ومســاًء  صباحــاً  االختبــاراُت 
مبشــاركة )25( العبًة، وبإشــراِف 
وطاقمها  ياري(  )شــاهناز  املُدربة 
املُســاعد.والالعبات هن » به هره 
دارا محمد وفائزة جالل وشاجوان 
جبــار مصطفــى ولنيــا صديق 
صالــح وطيبــة ســليم وخالت 
اســعد وتبــارك الرحمــن مؤيد 
وديرين محمود وشوخان نور الدين 
وزينب عباس وبيريفان جالل وإيالف 
حسام الدين وزينب عماد وسه الر 
عبد الواحد وشــيني قــادر حمه 
وبيناين عثمان شــريف وســيبل 
شــكر رشــيد هبه عبــد الكرمي 

وبراس حسن واالء علي جمعة«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي زاخو ، تعاقده مع الالعب 
البرازيلــي لوكاس ســانتوس ليما، 
قادما من نادي تونا لوســو، بصفقة 
متتد لعام واحد.. ويلعب ســانتوس 
ليما، 23 عاما، في مركز قلب الدفاع، 

ويعد البرازيلي الثاني بصفوف زاخو 
بعد كاتنير فرناندو، الذي مت التعاقد 
معه مؤخرا. كما أنه أصبح احملترف 
السادس مع زاخو، حيث سبق أن مت 
اإلعالن عن صفقات الروماني نيكوال 
كاتالــني، والبرازيلي كاتنير فرناندو، 

والثالثــي الســوري باهــوز محمد 
ومحمد باري وزيــد غرير.ويعد زاخو، 
األكثر نشــاطا في تنقالت الالعبني 
هذا الصيف، فــي محاولة من إدارة 
النادي للمنافســة بقوة على لقب 

الدوري للموسم اجلديد.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الطبيــة  الفحوصــات  أثبتــت 
إصابة  أجريــت في قطــر،  التي 
الالعب العراقي واحملترف في نادي 
السيلية القطري املنتخب مهند 
بالرباط  بقطــع  »ميمــي«  علي 
مقرب  مصدر  وذكــر  الصليبي.. 
مــن الالعب أن ميمي ســيبتعد 
عن املالعب ألكثر من ستة أشهر 

جراء اإلصابة.
وجاءت إصابة »ميمي« في مباراة 
الســيلية والشــمال بالــدوري 
القطــري، وهــي املبــاراة األولى 
التــي يخوضهــا بعد شــفائه 
مهند  ســابقة.وكان  إصابة  من 
الســابقة مع  لالصابة  تعــرض 
ناديه الســابق أريس ســالونيكا 

وذلك  الصليبي،  بالرباط  اليوناني 
في مبــاراة الفريق االخيرة ضمن 
الدوري اليوناني أمام فريق ابولون، 

حيث ابتعد عن املالعب أكثر من 
ستة أشهر، قبل أن يجري عملية 

جراحية في النمسا.

بدء نزاالت المتقدمين بالمالكمة.. الخميس

14 ناديًا يشاركون في دوري السلة الممتاز 

12 العبة في قائمة 
وطني سيدات كرة الصاالت

ليما ثاني برازيلي ينضم لزاخو 

»ميمي« يودع المالعب لستة أشهر

ميمي

ياري مدربة وطني السيدات
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت "دار الشؤون الثقافية" التابعة 
لــوزارة الســياحة واآلثار فــي بغداد 
، إطــالق كتاب "ذكرياتي" لشــاعر" 
العرب األكبر" محمد مهدي اجلواهري 
التي كتبها  الشخصية  ضمَّ سيرته 
بنفسه، وقد صدر الكتاب في جزأين.

ل أن يتحوَّل )بيت اجّلواهري(  ومن املؤمَّ
إلى مركٍز ثقافــيٍّ تعقد فيه الندوات 
الشــعرية  واألمســيات  الثقافيــة 
وهذا  الرســم،  ومعــارض  واألدبيــة 
ســيكون برعاية "أمانة بغداد" وهي 
املالك الرســمي للدار بعد شرائه من 

الورثة.
واســتجابًة للمناشــدات املتكــرِّرة 
أعلنت "أمانة بغــداد" في عام 2013 
أنَّهــا متلَّكــت البيت وبــدأت مبراحل 
متحًفا  جلعلــه  اســتعدادًا  ترميمه 
للشــاعر ومركزًا ثقافًيا وطنيًّا، إّل أن 
ذ واســتمرَّ حال البيت  الوعود لم تُنفَّ
على ما هو عليــه حتى أعلنت أخيرًا 
النتهــاء من ترميمــه وتهيئته  عن 
اســتعدادًا لفتتاحــه فــي الذكرى 
اخلامســة والعشــرين علــى رحيل 

صاحب "تنومية اجلِياع"
و"بيت اجلواهري" هــو البيت الوحيد 
العراق  فــي  الشــاعر  متلَّكه  الــذي 
حتــى مغادرته إلى بــراغ مطلع عام 
1980، بســبب مواقفه من سياسات 
لطة احلاكمة. إذ قضى حياته في  السُّ
بغداد مستأجرًا عدة بيوٍت في مناطق 

متفرِّقة منها.
وتعــود مطالبــات عائلــة اجلواهري 
البيت  بتحويل  العراقّيــن  فن  واملثقَّ
الذي عاش فيه اجلواهري بن )1971 - 
1980( إلى عام 2011، إذ تعّرض البيت 
لإلهمال والنســيان وحتوَّل إلى مكاٍن 

أشبه باخلرابة.

ونظــم اجلواهري الشــعر في ســن 
مبكــرة،  وأظهر ميالً منــذ الطفولة 
إلى األدب فأخذ يقرأ في كتاب البيان 
ودواوين  ابن خلدون  ومقدمة  والتبين 
الشعر،  شارك في ثورة العشرين عام 
1920 ضــد الســلطات البريطانية، 
الشــعور  "بن  ديــوان  لــه  وصــدر 

والعاطفة" عام 1928م.
األولى  الشــعرية  مجموعته  وكانت 
قد أعــدت منذ عام 1924م لُتنشــر 
حتت عنوان "خواطر الشــعر في احلب 

والوطن واملديح".

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وكان 
بيت   افتتح  الكاظمــي،  مصطفــى 
اجلواهري،السبت املاضي بعد 25 عاما 

على رحيله .
وأشــار الكاظمي إلى "أهمية افتتاح 
بيت اجلواهــري كونه أحــد القامات 
الشعرية والصحفية التي يفخر بها 
اجلهود  العراق"، مقدماً شكره "لكل 
التي ســاهمت في إعادة إعمار بيت 
اجلواهــري، وإظهاره بالشــكل الذي 
يعكــس رمزية شــاعر أرخ بشــعره 
نضال الشعب العراقي والعربي، حتى 

صار شاعر العرب األكبر، وليس شاعر 
العراق فقط".

وتوفــي اجلواهــري فــي ســوريا في 
السايع والعشــرين من متوز من عام 
1997، ودفن في مقبرة السّيدة زينب 
بالعاصمة السورّية دمشق، إلى جوار 
التي  اجلواهري،  أّمونة جعفــر  زوجته 
وافاهــا األجل عــام 1992، فيما وّجه 
عدد من الشــعراء واألدباء العراقّين 
طلبــاً إلــى رئيــس اجلمهورّية جالل 
الطالباني في عام 2012، بنقل رفاته 
إلى مقبرة أسرته في الّنجف بالعراق.

متابعة - الصباح الجديد:
أظهرت دراسة جديدة أن اتباع نظام 
غذائي صحي قد يســاعد البالغن 
املصابــن بالكتئاب على حتســن 

حالتهم النفسية.
ومن بــن املبــادئ التوجيهية زيادة 
تناول اخلضار إلى 5 حصص في اليوم، 
والفواكه إلى حصتن أو 3 حصص، 
واحلبــوب الكاملة إلــى 3 حصص، 
والبروتن اخلالي مــن الدهون إلى 3 
اليوم، ومنتجات األلبان  حصص في 
3 حصص واألسماك  غير احملالة إلى 

إلى 3 حصص في األسبوع".

بالســتهالك  البرنامج  أوصى  كما 
لثــالث مالعــق كبيرة من  اليومي 
وملعقتــن  والبــذور  املكســرات 
الزيتون وملعقة  زيــت  كبيرتن من 

صغيرة من الكركم والقرفة.
كمــا نصــح املشــاركون بتقليل 
واللحوم  والسكريات  الكربوهيدرات 
الدهنيــة أو املصنعة واملشــروبات 

الغازية.
وأشــارت الدراســة إلى أنه بعد 3 
أســابيع، انخفض متوسط درجات 
الكتئاب إلــى املعدل الطبيعي في 
الغذائي،  النظــام  تغيير  مجموعة 

بينما ظــل مرتفعا أو شــديدا في 
مجموعة النظام الغذائي املعتاد.

 PLOS( باحثــون في مجلــة  وذكر 
ONE( أن أولئــك الذيــن اســتمروا 
ملدة  الصحية  األطعمــة  تناول  في 
3 أشــهر، اســتمروا في الشــعور 

بالتحسن.
قالت هيذر فرانســيس، التي قادت 
الدراســة وهي من جامعة ماكواري 
أكثر  الطريقة  "هذه  ســيدني:  في 
فعاليــة مــن حيــث التكلفة من 
العالجات األخرى، وهي طريقة ميكن 

لألفراد التحكم فيها".

الغذاء الصحي يقضي على االكتئاب

بيت الجواهري يتحّول إلى صالون 
ثقافي ومتحف خاص

"الثقافة" أطلقت كتابًا ضمَّ سيرته الشخصية 

أربيل - الصباح الجديد:
أطلق تطبيق الكتروني جديد في اربيل باسم )كراج( 

متخصص برقمنة السيارات وحتديد املواقف الفارغة، هذا 
التطبيق جاء ملعاجلة الزدحام املروري في املدينة، والتطبيق 

اإللكتروني من إعداد مجموعة من املبرمجن العراقين.
وذّكر أحد املهندسن أن هناك إقبالً على التطبيق، 

واستخدامه أكثر من توقعات الفريق املبتكر، وهو يتضمن 
إمكانية احلجز قبل وقت معن في موقف السيارات 

املناسب لصاحب املركبة، كما يدعم التطبيق البحث عن 
أقرب األماكن للوقوف”.

وأضاف أّن “التطبيق يحتوي على خاصّية مراقبة املكان 
بالكاميرات في حال رغب صاحب املوقف ذلك، كما يدعم 

التطبيق خاصّية الدفع اإللكتروني والنقدي”.
ولفت إلى أّن “القائمن على التطبيق رصدوا الصعوبات 

التي تواجه اجملتمع مبجال التقنيات احلديثة، لذلك جرى على 
العمل على إيجاد حلول لها عبر ابتكار تطبيقات تعمل 
على الهاتف الذكي تسهم في تذليل تلك الصعوبات”.

نينوى - الصباح الجديد:
تسلمت مفتشية آثار وتراث نينوى عدداً كبيراً من القطع 

اآلثارية.
وقال املدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم 

: إنَّ القطع اآلثارية التي مت استالمها من قبل مفتشية 
آثار وتراث نينوى هي عبارة عن قطع نقدية )مسكوكات(، 

وعمالت مختلفة.
وقد مت استالمها من قبل شركة كلوبال كليرنس 

سوليوشنز )Gcs( إلزالة األلغام والتي تعمل حالياً في 
سنجار مؤكداً أنَّ الشركة عثرت عليها في صندوق معدني 
يحتوي على مجموعة من العمالت املعدنية حتت أنفاق أحد 

املنازل في سنجار.
ودعا شلغم جميع املواطنن والشركات والقطاع اخلاص 

والعام إلى ضرورة التعاون مع األجهزة المنية ومفتشيات 
اآلثار في بغداد واحملافظات إلى إعادة اآلثار وتسليمها وإبالغ 

األجهزة اخملتصة بذلك للمحافظة عليها من السرقة.

"كراج".. تطبيق إلكتروني في 
أربيل يعالج االزدحامات المرورية

الكاظمي خالل افتتاحه بيت اجلواهري

مفتشية آثار وتراث نينوى 
تتسلم قطعًا آثارية

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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خــالل تصفحها ملواقع التواصــل الجتماعي، 
تعرضــت هبه محمد الى حالة اســتغالل من 
قبل بعض النفوس الضعيفــة الذين يبحثون 
عن أي منفذ لســرقة الناس ومن األســاليب 
احلديثــة للســرقة اســتغالل بعــض الصور 

ومقاطع الفيديو للحصول على أموال.
األمر حتــول من حالت إنســانية إلى تســول 
واســتجداء، هبه أقدمت على حتويل مبلغ من 
املال إلى مريضة نشرت قصتها على فيسبوك، 
وكانت بحاجة إلجــراء عملية وهي بحاجة إلى 
تبرعات كــون حالتها املادية ضعيفة حســب 

قولها، لكن تبن بعدها أنها كانت كاذبة.
هبــه قالت: املريضة جمعــت املبالغ التي تعد 
أكبر من املبلــغ التقديري للعملية، وقد وقعت 
في فخهم مثل العديد من األشخاص وتعرضت 
لعملية النصب بنجاح، كون أن الشخص الذي 
يدعي املرض )املريضة(، ما تزال مستمرة بنفس 
الســم وبنفس القصة وأحيانًا تنشر القصة 

بأسماء مختلفة. 
ل يــكاد ميــر يوم ونحــن نقلب فــي صفحات 
التواصل الجتماعي " الفيــس بوك " ال وجند 
منشــور يهدف جلمع تبرعات ملريــض او حالة 

إنسانية خاصة، اذ نالحظ  
منشورات مرفقة بصور ومقاطع فيديو تطالب 
مبســاعدات ماليــة حلالت مرضية وإنســانية 
عن طريق التبّرع بـــ "كارتات تعبئة الهواتف"، 
أو التحويــالت املاديــة، األمر الــذي أصبح يثير 
عواطف الناس الذين يبحثون بدورهم عن هكذا 
حالت ملساعدتهم من دون تردد، ان انتشار هذه 
الفترة املاضية  الظاهرة بنحو متســارع خالل 
ينذر باجنــرار بعض الشــباب نحو "التســول 
إذ  اللكتروني"، خصوصا العاطلن عن العمل، 
بــدأ البعض ميتهن هذه احلرفــة، ويروج حلمالت 
ومناشــدات إنسانية في جميع منصات مواقع 

التواصل الجتماعي.
وبالعودة الى قصة هبه جند ان دوافعها إنسانية 
لكن املقابل هم " عصابات منظمة " مستمرة 
بالســتغالل والتالعب مبشــاعر الناس في كل 
مــكان متخذين من بعض الصور والفيديوهات 

أدوات لهم للتالعب مبشاعر الناس النبالء.
املواطن الفقير ضاع اما بســبب اعالم فاضح 
يســتغل حاجة املواطن املريــض الذي ل يجد 
لقمة لســد جوعه مضطر لبيع ماء وجهِه لـ 
احــدى الفضائيات ليظهر فــي برنامج معن 
يبرز مقدمه )مقدمته( إنسانيته ودموعه امام 
الكاميــرات من اجــل احلصول على الشــهرة 
واليــكات في حــن كان باإلمكان املســاعدة 
في اخلفاء، او يضيع بــن عصابات اللكترونية 
ضيعت مصداقية احملتاج بسبب اساليبهم في 
استغالل املواطن وبن هذا وذاك ضاع الفقير في 

بلد النفط واألزمات والعصابات ...

التسول االلكتروني  

زينب الحسني

اســتنكرت  أن  بعــد 
رياض  رحمة  الفنانة 
صعوبــة حصــول 
علــى  العراقيــن 
تأشــيرة املغرب في 

تغريدة لها علــى "تويتر"، وكتبت 
دعوة  "وصلتنــي  التفاصيل:  فــي 
للســفر إلى املغرب مــن صديقة 
مهمة،  مناســبة  حلضور  مغربية، 
وكنت أمتنى احلضور، ولكن احلصول 
علــى تأشــيرة املغرب بالنســبة 

حلاملي اجلنســية العراقية شــبه 
مستحيل، متســائلة عن السبب 

في ذلك".
رياض: “كل  وعادت وكتبت رحمــة 
احلــب والتقديــر ململكــة املغرب 
الشقيقة وشعبها احلبيب، كل ما 

في األمر، أنني كنت أرغب كثيرا في 
زيارة املغرب ولقاء أحبائي ولكن لم 
تتح لــي الفرصة، لذلك أمتنى على 
التجــاوز بحق أي بلد  اجلميع عدم 

وكل احلب والحترام للجميع".
كل احلب والتقدير ململكة # املغرب 

الشقيقة وشعبها احلبيب…
ويذكر أن رحمة ريــاض مت اختيارها 
للمشــاركة بأغنية فــي فعاليات 
كأس العالــم 2022 في قطر املقرر 
انطالقــه فــي 21 تشــرين الثاني 

املقبل.

رحمة رياض تستنكر: تأشيرة المغرب للعراقيين شبه مستحيلة 
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النجف - الصباح الجديد:
أعلن وزير الثقافة والســياحة واآلثار 
عن  الثنــن،  أمــس  ناظم،  حســن 
اكتشاف كنٍز آثاريٍّ مهٍم في تل أسود 
مبدينة النجف الشــرف، فيما اكد 
العمل ملنع التجــاوزات على املواقع 
اآلثارية والتراثية في جميع احملافظات 

للحفاظ عليها من التلف والضياع.
وقال ناظم في مؤمتــر صحفي عقد 
في احملافظــة انه "مت اكتشــاف كنٍز 
آثاريٍّ مهٍم في تل أسود في مدينة 
النجــف الشــرف مبنطقة كري 
ســعدة ضمــن حــدود مدينة 
الكوفــة مــن قبــل بعثة 
عراقيــة"،  تنقيبيــة 
ان  مبينــا 
ف  كتشــا ل ا "
جــاء من خالل 
البعثة  عمل 
لتنقيبيــة  ا
يــة  ر ثا آل ا
في  العراقية 
أســود،  تــل 
والذي مت خالله 
جرة  اكتشاف 
مــن الفخــار 
فــي  تضــم 
لقًى  داخلهــا 
آثاريٌة نفيســٌة 
بحلي  تتمثــل 

وقالئد وخوامت وأقراط ودليات ذهبية، وأحجار 
كرميــة وثمانية عشــر ديناراً مــن الذهب 
اخلالص تشــير إلى اخللفــاء املعتمد باهلل 
واملقتدر واملســتكفي باهلل فضالً عن أكثر 

من 100 درهم من الفضة".
اكتشــفت  التنقيبية  "الفرقة  انَّ  وأضاف 
الكثير من املســكوكات النحاســية في 
املوقــع وهي مختلفة  أماكن متفرقة من 
األحجام، وقد أصابهــا التلف نتيجة تأثير 
الرطوبــة واألمالح فضالً عــن العثور على 
قناٍن وقواريــر زجاجية صغيرة احلجم، وهي 
معمولة بطريقــة النفخ احلــر ذات أبدان 

كروية ورقبــة طويلة وضيقــة ول يتجاوز 
سمك الزجاج عن 2 ملم".

وتابــع انَّ "الفرقــة عثــرت علــى الكثير 
مــن الكســر الفخاريــة ضمــن طبقات 
الدفــن منها املزجج والــذي اتصف بجودة 
ونعومته من  البراقــه  وألوانه  الصناعــة، 
حيث دقة الصناعة واأللوان املســتخدمة 
فيــه ومنها أيضاً ذات بريــق معدني، وهذه 
دلئل تشــير إلى العصر العباسي املتأخر 
كمــا ذكر املنقبون اآلثاريــون"، لفتا إلى أنَّ 
"الهيــأة العامة  لآلثار والتراث  ماضية في 
تنفيذ خططهــا العملية بحقل التنقيب 
اآلثاري من أجل اكتشــاف املزيد من التطور 
العمرانــي والبنائي واملنجزات التي حتققت 
في عصر ســومر وأكد وبابل وآشور بعد أن 
وفرت الوزارة ما تطمــح له الهيأة في هذا 

اجملال".
واختتم ناظم حديثه أنَّ "الهيأة تعمل على 
مكافحــة التجاوزات علــى املواقع اآلثارية 
والتراثيــة فــي جميع محافظــات العراق 
بهدف احملافظــة على آثار العراق من التلف 

والضياع".
من جانبه، أكد رئيس هيئــة اآلثار والتراث 
ليث مجيد حســن خالل املؤمتر أنَّ "الفرقة 
التنقيبيــة اإلثارية العاملة في تل أســود 
أظهرت تفاصيل الطبقة األولى على عمق 
20 ســم تقريباً، والكشــف عــن أرضيات 
مرصوفة مبادة الفرشــي قسم منه ل يزال 
في مكانه والقسم اآلخر مت رفعه وما زالت 

آثاره باقية في األرضية".

اكتشاف كنٍز آثاريٍّ في تل أسود بالنجف األشرف

متابعة - الصباح الجديد:
تســتضيف بلــدة جانفري بفرنســا 
الثاني للجمال واإلبل  الدولي  املهرجان 
خالل الفترة من 17 إلى 18 أيلول 2022.

أول مهرجــان دولي لإلبل  ويعد احلدث 
في أوروبا، بدعم مباشــر من املنظمة 
الدوليــة لإلبــل ونادي اإلبل، برئاســة 
الشيخ فهد بن فالح بن حثلن، إذ يُقام 
بالتعاون مع بلدة  الدولي  التجمع  هذا 

جانفري والحتاد الفرنسي لإلبل.
وتنطلــق فعاليات املهرجــان بحضور 
عمــدة جانفري رئيس احتاد تنمية اإلبل 
في فرنســا وأوروبا كريستيان شويتل، 
وبإشــراف ودعــم من منظمــة األمم 
والثقافة،  والعلــوم  للتربية  املتحــدة 

ووجــود ممثلن ألكثر مــن 40 دولة من 
حول العالم.

وتتنــوع الفعاليــات ما بــن ملتقى 
علمــي لالطــالع على آخــر البحوث 
اإلبل  في مجال  العلمية  والدراســات 
وللتعريف بثقافة اإلبــل، وكذلك عبر 
معرض ملنتجات اإلبل وعروض لها أمام 
إلى عرض ضخم  باإلضافــة  اجلمهور، 
لإلبل ميتد من ضواحي الولية إلى قلب 

مدينة باريس.
وتأتي هذه الفعاليــات لتعزز التعريف 
بالقيمــة القتصادية والثقافية لإلبل، 
واإلســهام في حتقيق أهداف الســنة 
الدولية لإلبــل 2024 املعتمدة من األمم 

املتحدة.

فرنسا تستضيف أول 
مهرجان دولي لإلبل في أوروبا
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