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الصباح الجديد: وعد الشمري
باتخاذ  الصــدري  التيــار  لوح 
وصفهــا  جديــدة  خطــوة 
باملفاجئــة، مدافعــاً عن جلوء 
أنصــاره إلــى التظاهــر أمام 

مجلس القضاء االعلى.
ياتي هذا فــي وقت، دعا اإلطار 
التنســيقي إلى االســراع في 
عقد جلســة انتخــاب رئيس 
اجلمهوريــة، مؤكــدة عزمــه 
تشــكيل حكومة قوية قادرة 
على التصدي ملظاهر الفوضى 

في الشارع.
العراقي  محمــد  صالح  وقال 
الذي يوصف بأنه »وزير القائد«، 
فــي بيان له، أن »الثــوار أثبتوا 
وذا  ومباغتتهم  شــجاعتهم 
»أزلنا  قد ارعبهــم«، متابعــاً 
باملطالبة  الدوليــة  الضغوط 
فقد  الفاســدين  مــع  باحلوار 

أعلنوا مجبرين على عدمه«.
وأضــاف العراقــي املقرب من 
التيــار الصدري مقتدى  زعيم 
الصدر، أن »القضاء ســيحاول 
الفساد  ملفات  بعض  كشف 
درًء العتصــام آخــر«، متوقعا 
بحق  قبض  »مذكــرات  صدور 
او  باإلصــاح حقاً  املطالبــن 
باطــاً وعدم اســتصدار ذلك 
ما  وهــذا  اآلخر  الطــرف  ضد 
في  كبيراً  فســاداً  سيكشف 
املؤسسة القضائية وسيطلع 

الشعب على أفعالهم«.
»انكشــاف  عــن  وحتــّدث، 
بعــض اجلهــات التــي كانت 

واحليــاد  الوســطية  تدعــي 
»إعان  واصفاً  واالستقالية«، 
تعليق عمــل القضاء بأنه لم 

يكن دستورياً«.
التظاهر  العراقــي،  ووصــف 
بأنه  القضــاء  مجلــس  أمام 
فهم  الفاسدين  ألنوف  »كسر 
الدفاع عن  لــم يســتطيعوا 

أنفسهم«.
وشــدد، على أن »الكل مجمع 
على ان الفساد طال املؤسسة 

عاماً  عشرين  ومنذ  القضائية 
واألغلــب مجمع علــى ذلك«، 
التيار  متابعاً »مــا ان اعتصم 
أمامــه صار القضــاء ال يعلى 
عليه ويكاد أن يكون معصوماً 
من اخلطــأ والزلــل فضاً عن 

الفساد وعدم العدالة«.

»ســواء  إلى  العراقي،  ومضى 
فاشــلة  اخلطوة  هذه  اعتبرت 
أننا  تعنــى  فهي  ناجحــة  أم 

ســنخطو خطــوة مفاجــأة 
أخــرى ال تخطر على بالهم إذا 
ما قرر الشــعب االستمرار في 
الفاســدين  وتقويض  الثــورة 

واغاضتهم«.
عن  النائب  قــال  جانبــه،  من 
حتالــف الفتح علــي اجلمالي 
فــي تصريــح إلــى »الصباح 
اجلديــد«، إن »مــا يحصل من 
بداية من  األرض  تداعيات على 
االعتصام املفتوح أمام البرملان 

ومحاولــة محاصــرة مبنــى 
مجلس القضاء األعلى، ينصب 
احلالية  مع طموحات احلكومة 

بالبقاء أكبر وقت ممكن«.
»أهميــة  أن  إلــى  وأشــار، 
احلالية  احلكومــة  محاســبة 
تعاني  الذي  التراخي  بســبب 
في كونها  األمنية  القوات  من 
لــم تقــم بدورهــا بــل على 
العكس أصبحت تسهل عمل 

املعتصمن«.

»التيار  أن  اجلمالــي،  وأوضــح 
الصــدري يعلم علم اليقن أن 
البرملان والذهاب  مطالبه بحل 
إلى انتخابــات مبكرة ال يكون 
قضية  هي  إمنــا  القضاء،  عبر 
آلياتها  على  ونص  سياســية 

الدستور العراقي«.
وشــدد، علــى أن »منــع تكرار 
هكــذا جتــاوزات ال يحصــل إال 
تخصص  برملانية  جلسة  بعقد 
الذي  اجلمهورية  رئيس  النتخاب 
بــدوره يكلــف مرشــح اإلطار 

بتشكيل احلكومة«.
ولفت، إلــى أن »مطالبنا بإيجاد 
حكومــة جديدة تأتــي لردع أي 
محاولــة جديــدة فــي إحداث 
الفوضــى، ومــن ســيلجأ إلى 
الشارع ويؤثر في السلم األهلي 

سوف يتحمل تبعة تصرفاته«.
ومضى اجلمالي، إلى أن »مجلس 
القضاء األعلى أتخذ سلســلة 
الطابــع  ذات  القــرارات  مــن 
والتي  والقانونــي  الدســتوري 
جيدة الســيما  بأنها  توصــف 
حصلت  التي  االنتكاســة  بعد 
بعد التعــرض للبرملان في وقت 

سابق«.
وكان انصار التيــار الصدري قد 
تظاهروا أمــس األول أمام مبنى 
مجلــس القضاء االعلى قبل أن 
يعلنوا انســحابهم بطلب من 
الصــدر، بعد أن أصــدرت عدة 
جهــات داخلية ودوليــة بيانات 
دعــت فيهــا املتظاهريــن إلى 

االبتعاد عن القضاء.

االطار التنسيقي يدعو الى تشكيل حكومة قادرة على فرض األمن!

التيار الصدري يدافع عن تظاهراته أمام مجلس 
القضاء ويلوح بتصعيد جديد »ال يخطر على البال«

بغداد - الصباح الجديد: 
أفــادت دائــرة الوقاية فــي هيئة 
النزاهة امــس األربعاء، بأن تهريب 
البنزين الى إقليم كردســتان من 
ابرز أسباب ازمة نقصه في بغداد 
واحملافظــات، فيمــا أوصت بوضع 
خطــٍط شــاملٍة من قبــل وزارة 
املصافي  تأهيل  إلعادة  التخطيط 
وإنشــاء أخرى جديــدٍة، لتحقيق 
ات  االكتفــاء الذاتي من املُشــتقَّ

النفطيَّة وإلغاء االستيراد.
وأشــارت دائرة الوقاية في النزاهة 
في تقريٍر أصدرته امس األربعاء عن 
وزارة  إلى  امليدانــي  زيارات فريقها 
ة لتوزيع  النفط والشــركة العامَّ
ات النفطيَّــة وهيئــات  املُشــتقَّ
)توزيع بغداد، وتفتيش املشــتقات 
واملُتابعة(  والدراســات  النفطيَّة، 
لشــؤون  الوزارة  بوكيل  واللقــاء 
لشــركة  العام  واملدير  التصفية 
ات النفطيَّة، فضاً  توزيع املُشــتقَّ
عن عــددٍ من أصحــاب محطات 
الوقــود األهليَّة في بغداد؛ ملتابعة 
أزمة البنزين في بغداد واحملافظات، 
إلى ضرورة إنشــاء مصاف جديدٍة 

على غــرار مصفى كرباء، وتأهيل 
املصافي القائمة، ال سيما مصفى 
بيجــي؛ لضمان حتقيــق االكتفاء 

الذاتي وعدم اللجوء لاستيراد.
التقرير، املُرســلة نسخٌة منه إلى 
ووزير  الوزراء  مكتب رئيس مجلس 
منظومة  تفعيل  إلى  دعا  النفط، 

ملُتابعة  الصهاريــج؛  على   )GPS(
ســيرها من نقطة التحميل إلى 
نقطة التفريــغ، وتفعيل خاصيَّة  
قيــاس ُمســتوى املنتــوج فــي 
إلى  إضافة  احلوضيَّة،  الســيَّارات 
دعم مشروع أمتتة احملطات األهليَّة 
به   شــرعت  الــذي  واحلكوميَّــة 

ة لتوزيع املشتقات  الشركة العامَّ
منظومة  باستخدام  النفطيَّـــة 
الســيطرة اإللكترونيَّة عن طريق 
نصب )الذرعــة اإللكترونيَّة( على 

خزانات الوقود.
واقترح التقرير اســتخدام القفل 
اإللكترونيِّ )السيات اإللكترونيَّة( 

وفوهات  التفريــغ  ادات  عــدَّ على 
بالصهاريج؛  ــة  التحميــل اخلاصَّ
للحد من عمليَّات التهريب، ُمنوِّهاً 
التفتيش  أجهــزة  تطوير  بأهميَّة 
والرقابــة فــي وزارة النفط، وربط 
أو  الوزير  مبكتــب  التفتيش  هيئة 
أوسع،   صاحيَّاٍت  ملنحها  الوكيل؛ 
ات  مــع حصــر اســتيراد مضخَّ
الوقود بــوزارة النفط؛ ملنع إضافة 
ُن من التاعب في كميَّة  أجزاٍء مُتكِّ

املنتوج. 
الكامنة  األســباب  إلــى  وتطرَّق 
خلف أزمة املُشتقات النفطيَّـــة، 
ومنها، زيــادة الطلب على املنتوج 
فــي احملافظــات احملاذيــة إلقليم 
كردســتان؛ بغيــة املتاجرة به في 
األســعار  تخضع  الــذي  اإلقليم 
فيه للنشــرة العامليَّة لألســعار 
ُمرتفعًة  الغالــب  في  تكون  التي 
قياســاً باملركز الذي يدعم أسعار 
البنزين، وقيام أصحاب الســيَّارات 
القاطنــن فــي اإلقليــم بالتزُّود 
بالوقود من محطاٍت في احملافظات 
القريبــة مثل )نينــوى، كركوك ، 
ديالى(، إضافة إلــى غياب الرقابة 

والزيــادة الكبيــرة في اســتيراد 
الســيَّارات دون أن تقابلهــا زيادة 
في عدد املصافي، وضعف الرقابة 
والتفتيش فــي رصد امُلالفات في 
محطات التعبئة، إذ ال يتجاوز عدد 
املاك التفتيشي )70( ُمنتسباً في 

عموم العراق.
وبخصوص اإلجــراءات اآلنيَّة التي 
ة لتوزيع  اتخذتها الشــركة العامَّ
املنتوجات النفطيَّة ملعاجلة األزمة، 
أوضح التقرير أنها  متثلت بإصدار 
»البطاقــة الوقوديَّة« التي تعمل 
وفق برنامج رقابٍة إلكترونيٍَّة لقراءة 
ة بكل مركبٍة عبر  املعلومات اخلاصَّ
قارئ بطاقــٍة ُمثبٍت على مضخة 
رقٍم  بواســطة  ــُل  يُفعَّ الوقــود 
ســريٍّ خاصٍّ بكل صاحب مركبٍة، 
»بالبطاقة  العمــل  إلــى  الفتــاً 
الوقوديَّة« في محافظتي كركوك 
ونينــوى، فيما تشــمل اإلجراءات 
املُســتقبليَّة، زيادة جتهيز احملطات 
العمل  وزيادة ســاعات  بالوقــود، 
واملضي  اليــوم  مــدار  فيها على 
بإجراءات  تنفيذ التعاقد؛ لتطبيق 

نظام اجلباية والدفع اإللكتروني.

النزاهة: المتاجرة بالبنزين في إقليم كردستان ابرز أسباب نقصه في بغداد والمحافظات
اوصت بتأهيل المصافي الحالية وانشاء اخرى جديدة

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

الحرب الروسية األوكرانية باتت صراعا
عالميا يمهد الشتعال بؤر التوتر الدولية

موسكو وبغداد تبحثان مستحقات الشركات 
الروسية في قطاعي النفط والتسليح 36

السليمانية - عباس اركوازي:
اعلنــت االجهــزة االمنيــة في 
محافظة الســليمانية، اعتقال 
عشــرات املســؤولن باحملافظة 
على خلفية فســاد متثل في بيع 
االف قطــع االراضــي بنحو غير 

قانوني.
وقالت مصادر حكومية مسؤولة، 
ان القوات االمنية اعتقلت خال 
عشــرات  املنصرمن  اليومــن 
املســؤولن في بلدية محافظة 
السليمانية على خلفية الفساد 

املستشري في الدائرة، وذلك عبر 
افراز وتوزيــع االف قطع االراضي 
بأســعار  وبيعها  احملافظة  داخل 
باهضــة بذريعــة توزيعها على 
عوائل شهداء احلرب على داعش.

في  املالية  اللجنــة  رئيس  واكد 
برملان االقليــم على حمه صالح 
في تصريح للصبــاح اجلديد، ان 
املسؤولن في دائرة البلدية قاموا 
ببيع نحو 35 ألــف قطعة ارض 
بنحو غير قانوني خال السنوات 

السابقة.

واضــاف ان املتورطــن في هذه 
البلدية  رئيس  بينهم  العمليات 
قاموا  اقسام،  ومسؤولو  السابق 
ببيع 35 الف قطعة ارض بداعي 
توزيعها على شهداء احلرب على 
داعش، الفتا الــى ان عدد عوائل 
شــهداء احلرب على االرهاب في 
الســليمانية ال يتجــاوز ال 600 
عائلة، بينما قام املسؤولون ببيع 
35 الــف قطعــة ارض حتت هذا 

العنوان.
واكد حمه صالــح، ان املتورطن 

القضايــا متكنوا من  في هــذه 
حتقيق ارباح طائلة تصل الى 10 
مليارات دوالر، الــذي قال انها لو 
خصصت للخدمات في احملافظة 
املياه  ازمــة  لكانت قــد عاجلت 

والكهرباء والشوارع املتهالكة.
قيام  عن  صالح،  حمه  وكشــف 
حكومــة  فــي  البلديــات  وزارة 
اراض  قطع  بتخصيــص  االقليم 
في مناطق ستراتيجية في اربيل، 
من  قريبة  سياسية  لشخصيات 
احلزب الدميقراطــي تبلغ قيمتها 

ماين الدوالرات.  
واضــاف، ان قطــع اراض تبلــغ 
مت  الــدوالرات  مايــن  قيمتهــا 
تخصيصهــا بنحو غيــر قانوني 
ملئات االشــخاص حتت مســمى 
االســتثمار وبناء مشاريع جتارية، 
بيعت اغلبها مببالغ طائلة، دون ان 
تعود بفائدة على املواطنن الذين 
عشــرات  منذ  وينتظرون  يعانون 
الســنن احلصول علــى قطعة 
ارض، او وحدة ســكنية او سقف 

يقيهم ارتفاع مبالغ االيجارات.

بذريعة تخصيصها لذوي الشهداء

اعتقـال عشـرات المسؤوليـن فـي السليمانيـة 
لبيعهـم 35 الـف قطعـة ارض بنحـو غيـر قانونـي

بغداد - الصباح الجديد:
أكد املستشار املالي لرئيس الـوزراء، 
مظهــر محمد صالــح، األربعاء، أن 
السيولة املالية املتحققة قادرة على 
واملتقاعدين  املوظفــن  رواتب  تأمن 
واحلمايــة االجتماعيــة حتى نهاية 
2023 ، فيما أوضح أن »املعاشــات« 
متثــل واحداً مــن اجلوانــب املهمة 
بشكل  االقتصادي  النشاط  إلنعاش 
عام، والميكن املســاس بها حتى في 

ظل عدم إقرار املوازنة العامة.
وقال صالح في حوار تابعته الصباح 

واملعاشــات  »الرواتــب  إن  اجلديــد، 
التقاعديــة والرعايــة االجتماعية، 
التوزيعية  تشكل واحداً من اجلوانب 
ضمان  فــي  واألساســية  املهمــة 
استقرار مســتوى املعيشة، إضافة 
إلــى كونها من أساســيات الطلب 
أو االنفاق الكلي الفعال في تســيير 

النشاط االقتصادي الكلي«. 
وأضاف: »وفقــاً لتلك املعطيات، فإن 
اســتمرار صرف الرواتب الشــهرية 
واملعاشــات املتلفــة هي مســألة 
تلقائية وفقاً للتفسير املرن ألحكام 

املادة 13 من قانون اإلدارة املالية رقم 
6 لســنة 2019 املعــدل ذلــك عند 
2023 من  الدخول في السنة املالية 
دون وجود تشريع ملوازنة العام 2022«.

احلكوميــة  »النفقــات  أن  وتابــع   
األساســية واســتمرارها تشــكل 
واحــدة مــن مصالح البــاد العليا 
ميكن  وال  االقتصادية  احليــاة  وإدامة 
املساس بها، لذا فإن الرواتب مؤمنة 
بشــكل كامل من خــال اإليرادات 
املســتمرة التــي تدخــل اخلزانــة 

العراقية أصولياً«.

أكد عدم جواز المساس بها حتى لو لم تقر الموازنة

المستشار المالي لرئيس الوزراء: 
الرواتب مؤمنة حتى نهاية العام المقبل

بغداد - الصباح الجديد:   
االعلى  القضــاء  نفــى مجلــس 
مطالبــة مجموعة مــن القضاة 
بتقدمي شكوى أمام احملاكم الدولية، 
بشــأن االعتصام امام مبناه امس 

األول الثاثاء.
وجاء في البيان، ان »القضاة وأعضاء 
االدعاء العام املســتمرون باخلدمة 
علــى وجه اخلصــوص ملتزمن مبا 
يفرضــه عليهم قانــون التنظيم 
القضائــي من التزامــات وواجبات 
ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي 
في القضايــا التي تشــغل الرأي 
العام لهــذا ينفي مجلس القضاء 
األعلى املنشــور املتضمن مطالبة 
مجموعــة قضاة الشــكوى امام 

احملاكم الدوليــة بخصوص احداث 
يوم ٢٣ /٨ /٢٠٢٢ ».

وأضاف البيان ان »القضاء العراقي 
التصدي  هو املتص والقــادر على 
ألي قضية وفــق القوانن العراقية 

النافذة«.
وكانــت الســلطة القضائية في 
الباد، علقت أمــس االول الثاثاء، 
اعتصــام  اثــر  أعمالهــا  مهــام 
امام  الصــدري  التيار  متظاهــري 
للمطالبة  االعلى  القضاء  مجلس 
بحــل مجلس النواب، ثــم عاودت 
اســتئنافها امــس األربعــاء بعد 
احلصار  وفك  املتظاهرين  انسحاب 
عن مبنــى مجلس القضاء االعلى 

واحملكمة االحتادية العليا«.

بغداد - الصباح الجديد:
النزاهــة امس  اعلنــت هيئــة 
األربعــاء، صــدور ثاثــة احكام 
بالســجن ملدة 6 ســنوات بحق  
ثاثة مســؤولن كبــار في وزارة 

االعمار واالسكان.
التحقيقات في  دائــرة  وذكــرت 
نقلته  بيــان  حســب  الهيئــة 
وكالة االنبــاء العراقية )واع(، ان 
» محكمــة جنايــات ُمكافحة 
حكماً  اصدرت  املركزيَّة،  الفساد 
غيابياً بالســجن ســت سنواٍت 
على وكيل وزارة اإلعمار واإلسكان 
ة واملُفتِّش العام  والبلديَّات العامَّ
فــي الوزارة واملديــر العام لدائرة 

التخطيط واملُتابعة فيها ».
واوضح البيان، أنَّ » احلكم الصادر 
وفق أحــكام املادة 340 من قانون 
العقوبــات جــاء علــى خلفيَّة 
منــح ُمــددٍ إضافيٍَّة للشــركة 
ذة ملشروع حتديث التصميم  املُنفِّ
األساسيِّ ملدينة النجف األشرف 

بصورٍة ُمخالفٍة للقانون ».
وأضاف أنَّ » احملكمة بعد اطاعها 
املُتحّصلة  واإلثباتات  األدلة  على 
في القضيَِّة وصلت إلى القناعة 
املُدانن فقرَّرت  ة  ة مبقصريَـّ التامَّ
احلكم عليهم غيابياً بالســجن 
ســت ســنواٍت وفقاً ملقتضيات 

املادَّة احلكميَّة ».

مجلس القضاء األعلى ينفي التوجه الى 
محاكم دولية بشأن أي قضية في البالد

السجن ست سنوات لوكيل وزارة 
اإلسكان واالعمار ومفتشها العام 

ومدير عام فيها 

بغدادـ  الصباح الجديد:
نفط  خامي  أسعار  ارتفعت 
والثقيل،  املتوسط  البصرة 
امــس األربعــاء، تزامنا مع 
ارتفــاع طرأ على األســعار 

العاملية. 
البصــرة  خــام  وارتفــع 
املتوسط املصدر آلسيا 1.75 
دوالر، وبنســبة تغيير بلغت 
%1.84 ليصــل الــى 97.01 

دوالرا للبرميل الواحد.
البصرة  خــام  ارتفع  كمــا 
الثقيل املصدر آلســيا 1.75 
دوالر وبنســبة تغيير بلغت 
 92.91 الى  ليصــل   %  1.92

دوالرا.

اســعار  ارتفعــت  وأيضــاً 
اوبــك،  خامــات منظمــة 
العربي  حيث بلغ سعر خام 
اخلفيف الســعودي 104.22 
دوالرات بارتفــاع  بلــغ 1.69 
دوالر وارتفــع خــام مربــان 
اإلماراتي إلــى 100.53 دوالر 

بارتفاع بلغ 3.01 دوالرات .
مع  النفط  أسعار  وارتفعت 
بالعودة  سعودية  تهديدات 
انتاج منظمة  إلى تخفيض 
انخفاض  حــال  فــي  اوبك 
األسعار، فيما يحد من ذلك 
التوقعات من زيادة املعروض 
مع امكانيــة احياء االتفاق 

النووي االيراني االمريكي.

ارتفاع تزامني لخامي البصرة 
المتوسط والثقيل مع زيادة 

في أسعار النفط العالمية



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

قريًة   75 فــي  اجلفاف  اســتفحل 
العراق  جنوبي  الديوانية  مبحافظة 
وسط صيف حار من دون مياه، في 
وقت، ال يكفي ما توزعه السلطات 
علــى الســكان بــن حــن وآخر 

للتعويض. 
وتسّبب االنخفاض الكبير في مياه 
نهر الفرات بجفــاف بعض روافده 
الديوانية  وحرمان ثلث محافظــة 
الواقعة في جنــوب العراق من ما 
يكفيها من املياه لالســتخدامات 
عشــرين  توقفت  فيما  اليوميــة 
محطة تصفية للمياه عن العمل، 
كمــا أفــاد مســؤولون محليون ، 
ويختصر عجيل معاناته ومن حوله 
في قريته األغوات، قائال “املاء حياة 

اإلنسان، إذا انقطع تتدّمر احلياة”.
وينتظر ســكان هذه القرى مرًة أو 
مرتن في األســبوع مرور صهاريج 
املاء التابعة للمحافظة لتزويدهم 
مبا يعّوض القليل من النقص الذي 

يعانون منه.
وبــات العــراق بســبب االرتفــاع 
املســتمر في درجات احلرارة وتزايد 
نقــص املياه من عام آلخر، بن أكثر 
خمــس دول فــي العالــم عرضة 
املناخي، وفقا لألمم  التغير  لتأثيرات 

املتحدة.
انخفاضاً  الرافديــن”  “بالد  وتواجه 
كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة 
والفرات، وهو ما تعزوه الســلطات 

إلى سدود تبنيها إيران وتركيا.
آمالً فــي تغطيــة احتياجاته من 
املياه، قام عجيــل بحفر بئر، لكن 
امليــاه التــي خرجت منــه ماحلة. 
ويقــول إنه لم يجد حالً غير “خلط 
مياه البئــر املالح مبــاء الصهريج 

لنسّير امورنا”.
أمام أحــد املنــازل، أخرجت عائلة 
أوان معدنية وبّراداً معطالً أفرغ من 
األرض  وقلــب على  كل محتوياته 
ليصبح مبثابة حوٍض صغير للمياه. 
أن تنال أكبر  العائلة  هكذا تضمن 

قدر ممكن من املادة الثمينة.
ويقول عجيل بحسرة “لم يبَق سوى 

عشرة منازل في القرية بعدما كان 
فيها خمســون، الباقــون هاجروا 
بحثاً عن حياة أفضل”. ، ويتقاسم 
الرجل منزله مع شقيقه محمد. و 
كما هو حال أغلب ســكان القرية، 
على  يعتمــدان  الشــقيقان  كانا 
الزراعة في أراٍض تبلغ مســاحتها 
70 دومناً. بيد أن الزراعة توقفت منذ 
عامن بسبب اجلفاف، وباع البعض 
احتياجاتهم  لتأمــن  أغنامهــم 

املعيشية.
أمراً  املناخية  “الهجــرة  وأصبحت 
تقرير  العراق”، بحســب  في  واقعاً 
ملنظمة الهجرة الدولية نشــر في 

آب.

أكثــر  نزحــت   ،2022 آذار  وحتــى 
مــن 3300 عائلة بســبب “عوامل 
مناخية” في عشــر محافظات في 
“شّح  والسبب  واجلنوب،  الوســط 
امليــاه، أو امللوحة املرتفعة فيها، أو 

نوعية املياه السيئة”.
كذلــك، “تعرقل قّلة امليــاه إنتاج 
احملاصيــل أو تؤدي إلى إفســادها، 
وحتّد من وفرة مياه الشرب والغذاء 
للمواشــي، وأرغمــت العديد من 
األعمــال املرتبطــة بالزراعة على 

اإلغالق”.
وفيما ال يــزال نهر الفــرات جارياً 
ويعبــر الديوانيــة، هنــاك بعض 
“األنهــر الفرعية التــي تعاني من 

اجلفــاف” ما انعكس ســلبا على 
عشــرات القرى، كما يشرح مدير 
املهندس  الديوانية  فــي  املاء  دائرة 
حســن نعيم. ونتيجة لشّح املياه، 
توقفت 20 محطة مياه عن العمل.

هذا العــام، تتواصل األزمة من دون 
انقطاع منذ أكثر من شــهرين، ما 
املياه على اســتئجار  دائــرة  أجبر 
صهاريج إضافية “لتزويد املواطنن 
مبــاء صالح للشــرب”، وفق نعيم. 
ويضيــف “كان هنــاك جفاف في 
أيام  األنهار ســابقا، لكن لبضعة 
فقط”، وليــس لهذه املدة الطويلة 

كما هو احلال اآلن.
ويأمل مــن “وزارة املــوارد املائية أن 

تضــع خطة لتزويد هــذه املناطق 
بامليــاه، مقــّرا بأن كميــات املياه 
املوزعة من احملافظة “قليلة جداً ما 
يؤثر سلباً على احتياجات املواطن”.
برغم ذلك، ينصح املســؤول بعدم 
اســتخدام مياه اآلبار ألن “نســبة 
األمــالح عاليــة جــداً” فيهــا أو 
ميــاه االنهار التي قــد حتتوي على 

“شوائب”.
زهير  الديوانيــة  محافــظ  ويقول 
محافظة  مساحة  “ثلث  الشعالن 
الديوانية تقريبا تعاني من مشكلة 
عدم وصول املياه”، مشــيراً إلى أن 
ذلك أّثر على املياه الصاحلة للشرب 
والزراعــة ودعم الثــروة احليوانية ، 

ويضيف “هنــاك أكثر من 75 قرية 
تعاني من شــح املياه نوفرها لها 

عبر الصهاريج”.
يرويها  التي  الديوانيــة  أن  ويوضح 
نهــر الفرات تتلقــى حالياً بن 85 
إلى 90 متراً مكعباً في الثانية من 
املياه. لكــن لتغطية النقص، ال بّد 

من مضاعفة الوتيرة.
املركزية  احلكومة  احملافظ  ويطالب 
بأن “تســتثني محافظة الديوانية 
من احلصص املائية بشكل خاص”، 
كونها ال متتلك أي موارد اقتصادية 
أخرى غيــر الزراعــة. “الديوانية ال 
متتلك منافــذ حدوديــة أو حقوال 
نفطية أو مراقد دينية أو سياحة”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة 
التي  الضبط  النزاهة عن عمليَّات 
ذتها ُمديريَّات ومكاتب التحقيق  نفَّ
متوز  شــهر  خــالل  لها  التابعــة 
املُنصرم، ُمشــيرًة إلى تنفيذ )45( 
عمليَّة ضبٍط في بغداد واحملافظات 

متَّ خاللها ضبط )15( ُمتَّهماً.
وأفادت الدائرة بأنَّ فريق عمل مكتب 
ص  حتقيق الهيئة في ميسان شخَّ
تالعباً وســوء تنفيذ في مشــروع 
 )7,600,000,000( بكلفــة  بنــاٍء 

مليــارات دينــارٍ، ُمبّينًة أنَّ ســوء 
التنفيذ والتالعــب في مواد البناء 
ملبنــى اإلدارة واجلــوازات في منفذ 
الشــيب احلدودي أدَّى إلى سقوط 
وفي محافظــة كركوك  املبنــى، 
كشــف مكتب حتقيق الهيئة في 
احمُلافظة عن شــبهات فســادٍ في 
مشــروع تبليط الشــارع الواصل 
من جســر “ســرجنار” إلى مدخل 
الســليمانيَّة،  جهة  من  احمُلافظة 
إضافًة إلى شبهات فسادٍ في عقد 
جتهيز مادة ماســك “ سيباب” في 

ة كركوك. دائرة صحَّ
وأضافت الدائــرة إنَّ مكتب حتقيق 
النجف رصد ُمخالفــاٍت في دائرة 
ــة احمُلافظــة، متثلــت بقيام  صحَّ
في الدائرة بتنظيم معامالت  ُموظَّ
2021 مببلغ  شــراٍء ُمدوَّرٍة من عام 
)395,860,000( مليــون دينارٍ؛ رغم 
ا في  ، أمَّ عــدم وجود اعتمادٍ مالــيٍّ
ن فريق عمل مكتب  ذي قــار فتمكَّ
حتقيق احملافظة مــن إيقاف صرف 
مبالغ )120( عقــداً؛ لوجود تالعٍب 
وتزويٍر وخروقاٍت في شــعبة عقود 

األشخاص في احمُلافظة، الفتًة إلى 
التشــغيليَّة  العقود  تلك  إضافة 
نائــب احملافظ  تزويــر هامش  بعد 
وُمدير حسابات املشاريع باملوافقة 
والتخصيــص املالــيِّ عــن طريق 
تثبيــت الهوامش بــ “الســكنر” 
للتعاقد  مــة  املُقدَّ الطلبات  على 

ة.  وإكمال إجراءاتها التعاقديَـّ
إنَّه في ديالــى متَّ االنتقال  وتابعت 
إلى شركة توزيع كهرباء احمُلافظة، 
وضبــط أوليَّــات تنفيذ مشــروع 
من  عــددٍ  في  شــبكاٍت  تأهيــل 

يات عن  املُغذِّ القرى، مــع شــطر 
طريق اإلحالة إلى إحدى شــركات 
املقــاوالت، لكــن حترِّيــات مكتب 
ــدت أنَّ  الهيئــة فــي احمُلافظة أكَّ
التنفيــذ علــى أرض الواقع متَّ من 
في ُمديريَّة كهرباء ديالى  قبل ُموظَّ
ن  وباســتخدام آلياتهــا، فيما متكَّ
فريــق عمل مكتب حتقيــق األنبار 
من ضبط حاالت تزويٍر وهدرٍ للمال 
العام، إثــر تزوير تواقيع جلنة جتهيز 
مولٍد كهربائيٍّ إلــى قائممقاميَّة 
قضاء راوة، ُمبّينــًة أنَّ ذلك أفضى 

إلى هدر مبلغ )49,140,000( مليون 
دينار بعــد ترويــج معاملة صرف 

السلفة بتواقيع ُمزوَّرٍة.
وأشــارت الدائرة إلــى ضبط )64( 
إضبــارًة ملُســتفيدين من محضر 
بلديَّة  ـة  ُمديريَـّ فــي  التخصيص 
احللة؛ لقيام ُمديــر أمالك املُديريَّة 
بإعــداد محضــر تخصيص قطع 
أراٍض مبساحاٍت أكبر من املسموح 
قانوناً، فضالً عن تخصيص القطع 
َصت لهم،  ألشخاٍص سبق أن ُخصِّ

خالفاً للضوابط والتعليمات. 

بغداد - إعالم تجارة الحبوب
اتفقت الشــركة العامــة لتجارة 
احلبــوب، مع قيادة عمليــات بغداد 
على التنســيق لتســهيل مهمة 
الناقل  االســطول  شاحنات  دخول 
للحنطــة إلى مناطــق العاصمة 

وصوال ملراكز التموين واملطاحن.
وذكرت الشــركة في بيان، أن”مدير 

عــام الشــركة احلقوقــي محمد 
عمليات  قائــد  مع  اجتمــع  حنون 
بغداد الفريق أحمد سليم في مقر 
الشــركة باطار التعاون املشــترك 
شاحنات  دخول  مهمة  لتســهيل 
الى  للشــركة  الناقل  االســطول 
مناطق العاصمــة وايصال كميات 
احلبوب الى مراكز التموين واملطاحن 

االهلية واحلكومية وجتهيز املواطنن 
وأضافت،  املقررة”.  التوقيتات  ضمن 
أن” االجتمــاع يهدف الــى  التعاون 
والتنسيق املشترك وحل االشكاالت 
لدخول  االمنيــة  الســيطرات  مع 
احمللية  باحلنطة  احململة  الشاحنات  
واملوردة الى مناطق العاصمة وجتاوز 
التأخير الذي يحصل في اليات جتهيز 

وأشارت  الغذائية”.  باملواد  املواطنن 
بنتائج  أن”االجتمــاع خــرج  إلــى، 
ايجابيــة واليات عمــل تتيح جتاوز 
العراقيــل التي حتصــل في عملية 
دخــول احلبوب من خــالل املناقالت 
التــي جتربها الشــركة مــن عدة 
العاصمة  مناطق  باجتاه  محافظات 
كذلك املرور الى محافظات عراقية 

واشــاد حنون بحســب   .“ اخــرى 
البيــان، بـ”الدعم واملســاندة الذي 
يقدمها السيد نائب قائد العمليات 
بغداد في  وقائد عمليات  املشتركة 
تسهيل حركة االسطول الناقل في 
مناقالت احلبوب وحركتها بن بغداد 
في  االسراع  ســهل  مما  واحملافظات 

جتهيز املواطنن باملواد الغذائية“.

من جهته اثنى قائد عمليات بغداد، 
على”دعم الشــركة في تخصيص 
عدد من الشــاحنات من اسطولها 
العمليات  اجناح خطــة  في  الناقل 
فــي رفع الصبــات االلكترونية من 
مناطق العاصمة وهناك دور متميز 
اجناح خطة  في  الشــاحنات  لتلك 

العمليات”.

 اعالم الماء 
حتت شعار التبرع بالدم واجب وطني 
وانســاني وبرعايــة املهنــدس جنم 
احليالــي مدير عــام املديرية العامة 
للمــاء عضــو اللجنــة الدائميــة 
للعمل التطوعي في الوزارة ، نفذت 
جلنــة العمــل التطوعــي الفرعية 
للماء وحســب  العامة  املديرية  في 
توجيهات اللجنــة الدائمية للعمل 
التطوعــي فــي الــوزارة وبالتعاون 
مع املركــز الوطني / مصــرف الدم 
العراقــي حملة تبــرع بالدم لألخوة 
املرضى الراقدين في املستشــفيات 
وابنائنا اجلرحى مــن القوات االمنية 
واملوظفن  املسؤولن  من  ومبشاركة 
فــي الــوزارة ، وذكر رئيــس اللجنة 
الفرعية في املديريــة العامة للماء 
املهندس د. رشــاد حميد  تأتي هذه 
احلملة االنســانية الوطنية بالتبرع 

بالدم 
 دعما للمصابن بأمراض الثالسيميا 

واالحتياجات  اخلاصة، الفتا الى تأكيد 
عضو اللجنــة الدائمية من للعمل 

التطوعي املهندس جنم احليالي 
ببرامج  الفعالــة  املشــاركة   على 
العمل التطوعي  والســعي للبحث 
العمل  تعــزز مفهوم  برامج  وايجاد 
الدولة  التطوعــي في مؤسســات 
مما  يســهم في شــحن ورفع همم 

املوظفن في االداء الوظيفي .
 مثمنــا  جهــود املتبرعــن وجهود 
الفريق الطبي من مصرف الدم على 
التعاون وإقامــة  هذه احلملة ، يذكر 
ان اجلنــة الفرعية للعمل التطوعي 
مســتمرة وبشــكل دوري في اقامة 
هذة احلمــالت منوها الــى  ان جلنة 
لديها خطة عمل  التطوعي  العمل 
في هذا اجملال وقريبا جدا ان شاء اهلل 
يتم تنظم ورشة عمل تعزز مفهوم 
العمــل التطوعــي للموظفن في 
مؤسسات الدولة  حسب توجيهات 
اللجنة الدائمية  للعمل التطوعي .

كركوك ـ الصباح الجديد:
أفــاد مديــر املــوارد املائية في 
اخلطة  بأن  كــرمي،  زكي  كركوك 
الزراعية حملافظة كركوك تشمل 
80 ألــف دومن علــى املشــاريع 
اإلروائيــة و150 ألف دومن تعتمد 

على اآلبار.
وقال كرمي ان “اخلطة الزراعية في 
كركوك مستمرة حسب اخملطط 
لهــا من جانــب وزارتــي املوارد 
 80 املائية والزراعة، وهي تشمل 
ألف دومن تعتمد على املشــاريع 
اإلروائيــة و150 ألف دومن تعتمد 
على اآلبار”، مضيفاً: “ومستمرون 
وتقسيم  واملراشنة  املتابعة  في 

وتوزيع املاء بن القواطع”.
أما بالنسبة ملياه اإلسالة، أوضح 
مدير املــوارد املائية في كركوك 
زكي كرمي: “مستمرون في جتهيز 
كافة محطات اإلسالة في مركز 

كركوك واألقضية والنواحي”.
وبشأن عدد اآلبار االرتوازية، اشار 
كرمي الــى انه “ال توجد إحصائية 
االرتوازية،  اآلبــار  بعــدد  دقيقة 

آبار محفورة بشــكل  فهنــاك 
رســمي وأخرى محفورة بشكل 
غير رســمي، ونحــن اآلن بصدد 
رصد هذه اآلبار ومتابعتها لغرض 

اتخاذ اإلجراءات القانونية”.
ولفت كــرمي الــى “التعامل مع 
اآلبار كمساحات زراعية، ويخمن 
أن يروي كل بئر مــا بن 40 و50 

دومناً”، حسب قوله. 
ويتعــرض العــراق منــذ بداية 
الصيــف احلالي إلــى عواصف 
ترابيــة متعاقبــة وارتفاعاً في 
تدني  إلــى جانب  احلرارة  درجات 
نهري دجلة  املياه في  مســتوى 
والفرات، وهو ما يعزوه العراقيون 
إلــى قلــة األمطار املوســمية 
للمياه عن  اجلــارة  الدول  وقطع 

البالد.
املؤشــرات  آخر  بعد  يوماً  وتزداد 
الكارثة  اخمليفــة علــى عمــق 
التــي  والبيئيــة،  اإلنســانية 
تتهدد العــراق على وقع اجلفاف 
والتصحر وشــح امليــاه، والذي 
أصبــح يهــدد األمــن الغذائي 

للعالم أجمــع، إذ يحاول العراق 
مــن خالل عقد مؤمتــرات دولية 
لألزمة  واملعاجلات  احللــول  وضع 

املائية والتغيرات املناخية.
وكالة، جاســم  البيئــة  وزيــر 
تناقصاً  “هناك  إن  قال  الفالحي، 
كبيراً في إيراداتنا املائية من دول 
املنبع، واجلميع يعلم بأن أكثر من 
تأتي  املائية  إيراداتنــا  ٪85 من 
من اجلارة تركيا وأكثر من 15٪ 

تأتي من اجلانب اإليراني”.
رسمية،  إحصائيات  وبحســب 
ألقى  واجلفــاف  التصحــر  فإن 
بظاللــه على 39 فــي املائة من 
مساحة البالد، و54 في املائة من 
خلطر  معرضة  اخلصبــة  األرض 
امللوحة  بسبب  زراعياً،  فقدانها 
الناجتة من تراجع مناسيب دجلة 
والفرات، بــل أن 7 مالين عراقي 
تضــرروا مــن اجلفــاف والتغير 
املناخي والنزوح االضطراري، ورمبا 
قــد ترتفع تلك النســب إن لم 
توضع احللــول املعاجلة في وقت 

قريب.

الجفاف يحرم عائالت 75 قرية
 في محافظة الديوانية من المياه

تواجه “بالد 
الرافدين” انخفاضًا 
كبيرًا في مستوى 

مياه نهري دجلة 
والفرات، وهو ما 
تعزوه السلطات 

العراقية إلى سدود 
تبنيها إيران وتركيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفط  عن قــرب توفير البنزين 

“السوبر” في محطاتها العاملة .
املشــتقات  لتوزيع  العامة  الشــركة  وقالت 
النفطية التابعة للوزارة في بيان إنها “ستوفر 
البنزين الســوبر املســتورد عالي النقاوة في 

محطات تعبئة الوقود”
وعاملياً ينقسم البنزين إلى فئات متعددة، هي 
البنزين العادي )أقل مــن 95 “درجة النقاوة”(، 
والبنزين احملســن عالي األوكتــن ) 95 درجة 
نقاوة(، وبنزين عالي األوكتن، )98 درجة نقاوة 
(، حيث تختلف كل فئة عن أخرى في قوة وأداء 
احملرك لعمله بأفضل صورة وبطريقة طبيعية.
وتقــوم محطات تعبئــة الوقود فــي العراق 
بتوزيع البنزين العادي والبنزين عالي األوكتن 
)95(، باســتثناء اقليم كردســتان الذي توفر 
محطات البنزيــن فيه، الســوبر اضافة إلى 

هذين النوعن. 

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت وزارة الكهرباء انه سيتم ادخال طاقات 

توليدية للخدمة ترفد املنظومة في البالد
وقال احمــد العبادي متحــدث الكهرباء في 
ادخــال طاقات  انه “ســيتم  حديث خــاص 
توليدية للخدمة ترفــد املنظومة”، مبيناً ان” 
الطاقات هي في محطــة عكاز وطاقات من 
محطة صالح الدين احلرارية بعد اكمال اعمال 
الصيانة االولى وقريبا ستدخل الوحدة الثانية 
للحمل بواقع جتهيز اكثر من ٢٠٠ ميكاواط”.

وأضــاف: “مت اكتمــال اعمــال الصيانة في 
والسادسة من محطة  اخلامســة  الوحدتن 
واسط وستكون هنالك طاقات اضافية تعزز 

من وضع املنظومة بشكل اكبر”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت مديرية زراعة محافظــة األنبار، 
غربــي البالد، عــن انخفاض كميــة انتاج 
احلنطــة بنســبة %35 عن العــام املاضي 
2021، عازية السبب الى نقص املوارد املائية 

وقلة السماد املستخدم.
وقال مديــر زراعة األنبار مثنى ســبتي ان 
“تسويقنا لهذه الســنة من مادة احلنطة 
بلغ 125 ألف طن، مت تسويقها لسايلو وزارة 
التجارة، ونحو 52 ألف طن منها ذهب ملقر 
الشركة”، مبيناً أن “تسويق السنة املاضية 
2021 عبر خط الشــروع بلغ 226 ألف طن، 

وكان عندنا فائض بحجم 26 ألف طن”. 
ويعد العراق مســتورداً رئيساً للحبوب في 
الشــرق األوسط، ويحتاج إلى ما يتراوح بن 
4.5 و5 مالين طن ســنوياً إلمداد برنامجه 

الضخم لدعم الغذاء.
مثنى ســبتي، لفت الى أن “حاجة احملافظة 
من احلنطة تبلغ 200 ألف طن”، منوهاً الى 
أن “انتاج الســنة احلاليــة 2022 انخفض 
بحوالــي %35 مقارنــة بالســنة املاضية 

.”2021
زراعــة محافظة األنبار، عزا ســبب  مدير 
انخفاض انتاج احلنطة في احملافظة الى أن 
“اجلرعة السمادية كانت قليلة، سماد داب 
املركب 5 كغم وســماد يوريا 20 كغم، في 
حــن أن الدومن يحتاج 50 كغــم داب و200 
كغــم يوريا، اضافة الى أن شــح املياه كان 

سبباً آخر في قلة اإلنتاج”.
وتشــتري احلكومة محصــول القمح من 
على  الحقــاً  بتوزيعه  لتقــوم  الفالحــن 
املواطنن، على شكل طحن، ضمن برنامج 
البطاقة التموينية املتبع منذ تســعينيات 

القرن املاضي.

النفط تعلن توفير
 بنزين السوبر”.. قريبًا

الكهرباء: إضافات 
توليدية جديدة بانتاج 

الطاقة في البالد

انخفاض انتاج الحنطة في 
االنبار بنسبة 35 %

45 عملية ضبط للنزاهة خالل تموز تكشف هدر مليارات الدنانير

خالل اجتماع مشترك

تجارة الحبوب وعمليات بغداد تتفقان على تسهيل حركة الشاحنات المحملة بالحنطة 

تنفيذا لتوجيهات اللجنة الدائمية للعمل التطوعي

المديرية العامة للماء تنفذ حملة تبرع بالدم
 للراقدين في المستشفيات والجرحى من القوات االمنية 
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الخطة الزراعية لكركوك تشمل 80 ألف 
دونم على اإلرواء و150 ألف دونم على اآلبار



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تشــهد أوروبا أســوأ موجة جفاف منذ 
500 عــام. جــاء ذلــك في بيان نشــره 
التابع   )JRC( مركز البحوث املشــتركة 

للمفوضية األوروبية.
ويتوزع أكثــر من نصف أراضــي االحتاد 
األوروبي )حوالي ٪64(، حسب البيان، في 
مناطق صدرت فيها تنبيهات أو حتذيرات 

من اجلفاف.
اجلوية  األحــوال  فإن  اخلبراء،  وبحســب 
اجلافــة والدافئة في عدد مــن املناطق 
الغربيــة والبحــر األبيــض املتوســط 

ستستمر حتى نوفمبر املقبل.
وجاء فــي البيان: “يعتقــد خبراء مركز 
البحوث املشــتركة أن اجلفاف احلالي هو 

األسوأ على مدى 500 عام”.
وأشــارت املفوضــة األوروبية لشــؤون 
والشباب،  والتعليم  والثقافة  املبتكرات 
ماريــا غابرييل، إلى أن ظــروف الطقس 
هــذه لها تأثير ســلبي على منســوب 
املياه ومحاصيل احلبوب، وتؤدي إلى وقوع 
احلرائق في الغابات. وحسب غابرييل، فإن 
آثار تغّير املناخ تبدو أكثر وضوحا من عام 

إلى آخر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد تلويح املرشــحة األوفر حظاً خلالفة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، ليز تراس 
إذا  النووي  الســالح  باحتمال استخدام 

لزم األمر، أتى الرد الروسي.
فقــد علقت املتحدثة باســم اخلارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا، امس األربعاء، 
اخلارجيــة  وزيــرة  تصريحــات  علــى 
البريطانية، بطريقة ساخرة، مستخفة 

بها.
أشبه بأفالم اخليال

واعتبــرت زاخاروفــا في منشــور على 
“تلغرام”، أن مثل تلك التعليقات أشــبه 
بأفــالم اخليــال، مشــيرة إلــى أن تلك 
التصريحات قد متهــد لفيلم جديد من 
أفالم أوســتني باورز اخلياليــة، إال أن دور 
شــخصية الغموض الدولي ستســند 
هذه املــرة إلى امــرأة”، في إشــارة إلى 
في  البريطاني  اجلاســوس  شــخصية 

سلسلة أفالم أوسنت باورز .
استخدام السالح النووي

أتى ذلــك بعد أن قالت تراس، التي يعرف 
عنها زالت اللســان فــي بعض األحيان، 
اســتعداد  إنهــا ســتكون على  أمس 
الستخدام السالح النووي عند الضرورة.

أردفــت خــالل فعاليــة مبدينة  كمــا 
برمنغهام في معرض اإلجابة عن سؤال 
كيف ســتتصرف في حال اضطرت إلى 
اتخــاذ أصعــب القرارات علــى اإلطالق 
“والضغط على زر النووي” على ســبيل 
املثال، مطلقة حرباً نووية كارثية، لتجيب 
قائلة: “أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس 

الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك”.
احملافظــني  حــزب  أعضــاء  أن  يذكــر 
ســينتخبون في اخلامس من ســبتمبر 
املقبــل رئيســاً جديــداً للحــزب الذي 

سيتولى منصب رئيس الوزراء.
فيمــا يتنافس على هــذا املنصب وزيرة 
اخلارجية ووزير املالية الســابق ريشــي 
ســوناك، مع تقدم األولى عليه بحسب 

آخر استطالعات الرأي احمللية.

المفوضية األوروبية:
أوروبا تواجه أخطر موجة 

جفاف في تاريخها

زاخاروفا تسخر من 
خليفة جونسون بعد 

تلويحها بالنووي

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنــت فصائل ســودانية مســلحة 
للســالم،  “جوبا”  اتفاق  موقعة علــى 
التوافق على إعالن سياســي، يشــدد 
على ضرورة إشــراك اجليش في الفترة 
حلماية  شــهراً،   24 البالغة  االنتقالية 

االنتقال حتى قيام االنتخابات العامة.
ووقَّعــت الفصائل املنضوية في حتالف 
حتــت اســم “التوافق الوطنــي”، على 
اإلعالن السياســي، بقاعة “الصداقة” 
أبرزها حركــة “جيش حترير   ، باخلرطوم 
الســودان”، بقيادة مني أركــو مناوي، 
حاكــم إقليم دارفــور، وحركة “العدل 
واملســاواة”، بزعامة، جبريــل إبراهيم، 
وزير املالية، وبعض اجملموعات الصغيرة 

املوقعة على اتفاقية السالم.
التوقيع، سفير  مراســيم  في  وشارك 
االحتــاد األفريقــي باخلرطــوم، محمد 
التنمية  بلعيــش، ومبعوث منظمــة 
إسماعيل  )إيقاد(،  احلكومية  األفريقية 
البعثات  ممثلــي  إلــى  إضافة  وايــس، 

الدبلوماسية األجنبية في البالد.
“جيــش حترير  رئيــس حركــة  وقــال 
السودان”، مني أركو مناوي، إن “األعراف 
أسســت على مبدأ ضرورة الشــراكة 
حلماية الفتــرة االنتقالية وضمان قيام 
األمنية  األوضاع  ومواجهة  االنتخابات، 

الهشــة التي تتطلب مشاركة جميع 
األطراف، عــدا حزب )املؤمتــر الوطني( 

املعزول”. 
وأضاف: “توافقنــا على اعتماد الوثيقة 
للحوار،  2019 كمرجعية  الدســتورية 
لرمزيتهــا الثوريــة ومــا تضمنته من 
مبادئ حقوق اإلنسان؛ لكنها حتتاج إلى 
تعديالت في بعض البنود، رمبا تؤدي إلى 

وثيقة دستورية جديدة”. 
وكشــف مناوي عن تبايــن بني القوى 
الســلطة  هيــاكل  حول  املســلحة 
صالحيات  رأســها  وعلى  االنتقاليــة، 
اجمللس األعلى للقوات املسلحة؛ مشيراً 
إلى وجود تيار يرى ضرورة وجوده للفصل 
بــني العســكريني واملدنيــني، بينمــا 
يبدي التيار الثانــي مخاوفه من ترهل 
بكل  اجليش  وانفراد  احلكومي،  الهيكل 
الصالحيات الســيادية والتنفيذية، مما 
يفقد احلكومة االنتقالية املدنية قدرتها 
على األداء. وتابع: “اتفقنا على تشكيل 
مجلس ســيادي، يضم عسكريني، يتم 
اآلخرين   مع  اختصاصاته  حول  النقاش 
وعلــى اختيــار رئيــس وزراء محايد ال 

ينتمي ألي حزب سياسي”.
جتميع  علــى  “ســنعمل  مناوي:  وقال 
املبــادرات املطروحــة فــي الســاحة 
احلزبية  الكيانات  كافة  من  السياسية 

واجملتمعيــة، ووضعهــا أمــام اآلليــة 
الثالثية لبدء مائدة مســتديرة للحوار 

السوداني- السوداني”.
العام لـ”التوافق  من جانبه، قال األمني 
الوطني”، ســليمان صنــدل، إن “احلل 
السياســي املتوافق عليــه من القوى 
السياســية وجميع قطاعات الشعب، 
هو الســبيل للخروج مــن أزمة البالد 
واملضــي نحــو التحــول الدميقراطي 
وتنفيذ اتفاقية الســالم واستكمالها، 
وبنــاء أجهزة االنتقــال، ووضع برنامج 

للحكومة االنتقالية بآجال محددة”. 
وجــود عالقة  “أكدنــا على  وأضــاف: 
متزنة بني العســكريني واملدنيني خالل 
االســتقرار  أجل  من  االنتقالية  الفترة 
السياســي، وتنفيذ الترتيبات األمنية، 

وإصالح وتطوير القطاع األمني”. 
وأشار إلى أن مهام القوات املسلحة في 
الفترة االنتقالية احلفاظ على ســيادة 
البالد وحماية حدودها، والتنســيق مع 
الســلطة التنفيذية في القضايا ذات 

الصلة باألمن القومي.
وقال: “نعلن توافقنــا على هذا اإلعالن 
السياســي، مبا يقود لتكويــن أجهزة 
ومؤسســات احلكم االنتقالي في إطار 
برنامج وطني متفق عليه، وفق ترتيبات 

دستورية انتقالية”.

وشــدد على ضرورة التوافق بني جميع 
األطراف على تكوين جســم ســيادي 
وحتديد صالحياته، والتأكيد على اختيار 
رئيس وزراء مدني كفء عبر آلية وطنية، 
على أن يستوفي املعايير املتفق عليها، 
باإلضافة إلى تكوين مجلس وزراء قومي 

من األطراف املوقعة على هذا اإلعالن.
وأشــار إلى أهميــة تنفيــذ برتوكول 
الترتيبــات األمنيــة في اتفــاق جوبا 
للسالم، ودمج جميع اجليوش في جيش 
مهني، بعقيدة عسكرية جديدة، تضم 
القوات املسلحة وقوات الدعم السريع 
وحتويلها  املســلحة،  احلــركات  وقوات 

لقوات نظامية موحدة.
وأكد اإلعالن السياسي على مشاركة 
كل األطراف السياســية واالجتماعية 
في جميع مســتويات احلكم االنتقالي 

باستثناء حزب “املؤمتر الوطني” احمللول.
وشــدد اإلعالن على ضرورة استقاللية 
العامة وسيادة حكم  والنيابة  القضاء 
القانــون، وحتقيق العدالــة االنتقالية 
بتقدمي املتهمني بجرائم ضد اإلنسانية، 
ومثولهم أمام احملكمة اجلنائية الدولية. 
ودعــا اإلعالن السياســي إلى تفكيك 
األموال  واســترداد  املعــزول  النظــام 
واألصول واملمتلــكات العامة املنهوبة، 

وفقاً للقانون.

وقَّعت إعالنا سياسيا بحضور ممثلين عن االتحاد األفريقي

فصائل سودانية تتمسك بإشراك الجيش في السلطة االنتقالية حتى اجراء االنتخابات

متابعة ـ الصباح الجديد:
نصف سنة مّرت وال نهاية تلوح في 
الروســية األوكرانية  األفق للحرب 
التي غدت نقطة حتول في مشهد 
الدوليــة،  والتوازنــات  العالقــات 
وخّلفت أزمــة عاملية حادة متعددة 

األوجه اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا.
فــي 24 فبراير املاضي أعلن الرئيس 
الروســي فالدمييــر بوتــن إطــالق 
في  اخلاصة  العســكرية  العملية 
أوكرانيــا دفاعــا عــن جمهوريتي 
لوغانسك ودونيتسك املعلنتني من 
واللتني  أوكرانيا،  بشرق  واحد  طرف 

أعترف بهما عشية بدء احلرب.
وتركــزت املرحلة األولــى من احلرب 
املناطق  اســتهداف مختلف  على 
محيــط  وخاصــة  األوكرانيــة 
الروس  التي عمل  العاصمة كييف 
وتطويقها متهيدا  على محاصرتها 
الرئيس  وتغييــر نظام  القتحامها، 

فولودميير زيلينسكي.
مراقبني  وفــق  موســكو  أخفقت 
وخبــراء فــي حتقيق ذلــك الهدف 
مــع املقاومة التــي أبدتها القوات 
الدعم  وتيرة  وتصاعــد  األوكرانية 
العســكري الغربي لها بأســلحة 
الروســية  التحذيرات  رغم  نوعية، 

املتكررة من مغبة ذلك.
دفع ذلك موســكو بعد نحو شهر 
املرحلة  من بدء احلرب إلعالن دخول 
العســكرية  عمليتها  من  الثانية 
والتركيــز علــى حتريــر دونبــاس 
الشرقية، التي مثلت شرارة اندالع 
احلــرب، وهو مــا جنحــت فيه حلد 
بعيد عبر تقدمهــا امليداني هناك 
مســيطرة على معظــم املناطق 
في حوض دونباس االستراتيجي وال 
سيما مدينة ماريوبول بعد معركة 
دامية وحصــار طويــل على مدى 
شــهرين ملصنع آزوفيســتال الذي 
كان آخــر معقل للقوات األوكرانية 

فيها.
ومن ثم أعلنت روســيا سيطرتها 
بالكامــل علــى كافــة مناطــق 
لوغانسك بشرق أوكرانيا في الثاني 
من  يوليو املاضي، بعد ســيطرتها 
ليسيتشانســك  مدينــة  علــى 

االستراتيجية.
وجنح الروس أيضا في التقدم جنوبا 
والســيطرة على غالبيــة املناطق 
على الشريط البحري اجلنوبي على 
أهمها  ومن  واألســود،  آزوف  بحري 
مقاطعة خيرســون التي اكتملت 
16 مارس  فــي  الســيطرة عليها 
املاضي، مبــا أتاح لهم الســيطرة 
على رئة أوكرانيا البحرية والتحكم 
والواردات منها  الصــادرات  بحركة 
وإليها، فضال عن أن السيطرة على 

الربط  أمام  الباب  فتحت  خيرسون 
الروســية مرورا  البري بني األراضي 
جزيرة  وإلى شــبه  دونباس  بإقليم 

القرم.
العقوبات الغربية

مــع بداية احلــرب شــرعت الدول 
الغربيــة وعلــى رأســها الواليات 
االحتاد  ودول  األميركيــة  املتحــدة 
األوروبي، فــي فرض حزم متصاعدة 
ومتتالية من العقوبات على روسيا، 
مبا جعلهــا الدولة األكثــر تعرضا 
تأثيرات هذه  للعقوبات عامليا، لكن 
العقوبات بدت سيفا ذي حدين وفق 
خبــراء اقتصاديني ما ســاهم في 
حدوث أزمة اقتصادية عاملية طالت 
ارتفاع  وفي  والغــذاء،  الطاقة  أمن 
معدالت التضخم وغالء األســعار 
وشح املواد وتعطل سالسل التوريد 
بشــكل غير مســبوق، مــا أدخل 
بل  الروســي  االقتصاد  ليس فقط 
الغربيــة كاقتصاد  واالقتصــادات 
منطقة اليــورو في أزمــات حادة، 
خاصــة مــع رد الروس علــى تلك 
وإجــراءات  بعقوبــات  العقوبــات 
الطاقة  مضادة، السيما في قطاع 
حيث تعتمد الدول األوروبية بشكل 
الغاز والنفط  كبير على إمــدادات 
موسكو  بني  املفاوضات  الروسيني. 

وكييف
رغــم أنها بدأت بعد خمســة أيام 
فقط من بدء املعارك في بيالروسيا 
ومن ثــم انتقلــت لتركيــا، لكن 
جوالتها املتتابعة لم تفلح في إحراز 
اللقاء  فيها  مبا  اختراقات حقيقية، 
الذي جمع وزيــري خارجية البلدين 
الروسي سيرغي الفروف واألوكراني 
في  باســطنبول  دميتــرو كوليبا، 
10 آذار املاضــي، حيــث كان صوت 
السالح في امليدان هو الطاغي، ما 
املفاوضات  لتوقف  احملصلة  في  قاد 
االتهامات  تبادل  وســط  وجمودها 
بــني الطرفني بتعطيلهــا وبوضع 

شروط تعجيزية.
عليه  ماهو  على  الوضع  واســتمر 
دبلوماسيا إلى أن مت التوصل مؤخرا 
التفاق احلبوب بني موسكو وكييف 
الذي وقع برعايــة األمم املتحدة في 
مدينة إســطنبول التركية في 22 
يوليــو املاضي، الســتئناف حركة 
التصديــر من املوانــىء األوكرانية، 
والذي جاء وفق محللني بفعل تراكم 
الضغوط الدولية على اجلانبني على 
وقــع تفاقم أزمة الغــذاء العاملية 
وتقلص  بينهمــا  احلــرب  بفعــل 
والغالل  احلبــوب  من  صادراتهمــا 
وعلى رأســها القمح كونهما من 

أكبر منتجيه ومصدريه.
استراتيجية االستفتاءات

بعــد ســيطرتها خالل األشــهر 
واســعة  مناطق  علــى  املاضيــة 
في شــرق وجنــوب أوكرانيا، بدأت 
األمر  سياسة  بتكريس  موســكو 
وفق  متهيدا  فيها  الروســي  الواقع 
لروســيا، من  مراقبــني لضمهــا 
املناطق  تلك  قبيل منح مواطنــي 
الروسية  السفر  وجوازات  اجلنسية 
واعتمــاد اللغة والعملــة )الروبل( 
إلجراء  وصــوال  فيها،  الروســيتني 
لتقرير  فيهــا  اســتفتاء  عمليات 
وأوكرانيا،  روســيا  بني  ما  مصيرها 
املوالية  الســلطات  تعتــزم  حيث 
زابوروجيا  منطقــة  في  ملوســكو 
األوكرانيــة تنظيم أول اســتفتاء 
لالنضمام لروســيا فــي منتصف 
أن  ويتوقع  القادم،  شهر ســبتمبر 
تتبعها مقاطعة خيرسون اجلنوبية 
وغيرها من مناطق خاضعة للنفوذ 

الروسي.
اللعب بالنار النووية

فــي اخلامس من آب اجلــاري دخلت 
على  النووية  املواقع  اســتهدافات 
موسكو  تبادلت  حيث  األزمة،  خط 
االتهامات بقصف محطة  وكييف 
زابوروجيا النوويــة جنوبي أوكرانيا، 

والتــي ســيطرت عليهــا القوات 
الروســية بعيــد بداية احلــرب، ما 
بات يهــدد بوقوع كارثة نووية قد ال 
تقف ســمومها عند تخوم القارة 

األوروبية فقط.
صراع عاملي أبعد من أوكرانيا

وتعليقا على مرور نصف سنة على 
احلرب التي فجرت أخطر أزمة دولية 
الثانية، يقول  العامليــة  منذ احلرب 
العالقات  أســتاذ  املومني  حســن 
الدوليــة وفض النزاعات في حديث 
صحفي “بعد كل هذه املدة الطويلة 
الضخمة  التعقيــدات  وفي ظــل 
املوقف  احمليطة بهذه احلرب، وتطور 
الداعم بشــدة ألوكرانيا  الغربــي 
وعدم قدرة الروس تاليا على احلسم 
العسكري االستراتيجي كما كانت 
تأمل موسكو بالبداية، بات واضحا 
أن احلسابات الروسية كانت تنطوي 
على أخطاء خاصة مع دخول الغرب 
بقــوة على اخلط، وصمــود اجليش 
الروس من  مبنــع  وجناحه  األوكراني 
الســيطرة علــى كامــل أوكرانيا 
ولهذا كله فاحلرب ستطول كثيرا”.

وأضاف املومنــي: “ال تتوفر الظروف 
املوضوعيــة اآلن التــي قــد تقود 
لتهدئة وحل ســلمي، وما يتم اآلن 
اســتنزاف حيــث غيرت  هو حرب 

روســيا اســتراتيجيتها وبدأت مبا 
ميكن وصفه بإجنازات جزئية وإنهاك 
أوكرانيا وقضمها شــيئا فشــيئا 
وفرض واقع جديد في املناطق التي 
ســيطرت عليها القوات الروسية، 
وسط إصرار أوكرانيا على انسحاب 
وفي  أراضيهــا،  كافة  من  روســيا 
الستنزاف  الغرب  يســعى  املقابل 
موســكو وإضعافها مــن البوابة 
األوكرانيــة، وذلك عبــر ضخ املزيد 
من الدعم السياســي والعسكري 

لكييف”.
هذه احلرب لم تعد روسية أوكرانية، 
كما يوضــح مضيفا: “غدت صراعا 
عامليا معقدا ومتشــابكا من حيث 
التداعيات والتأثيرات وال سيما على 
بؤر التوتر الدولية، كما نشاهد اآلن 
في تايوان وتصاعد اخلالف األميركي 
الصيني حولها، عالوة على تبعاتها 
الكارثية على طاقة العالم وخبزه”.
معلوف  مســعود  يقــول  بــدوره 
واخلبيــر  الســابق  الدبلوماســي 
بالشؤون الدولية، في حوار “الرئيس 
أعلنها  ببدايتهــا  بوتن،  الروســي 
عملية عســكرية خاصــة لكنها 
6 أشهر على انطالقها  بعد مضي 
ال زالت مستعرة، ولهذا فهذه احلرب 
لن تنتهي قريبا ألسباب عدة أبرزها 
الروســي تعثر عسكريا  أن اجليش 
فــي أوكرانيــا ولم يتمكــن حتى 
اآلن من حســم املوضــوع بصورة 
واضحة، عالوة على تغييره خلططه 
العســكرية أكثــر من مــرة ففي 
البداية ركــز على العاصمة كييف 
ومن ثــم انتقل للجنــوب ومن ثم 
الشــرق وهكذا”. وباملقابل يضيف 
اآلن  األوكراني  “اجليــش  معلــوف: 
يصّعد وتيــرة عملياته ضد القوات 
الروســية في اجلنــوب وخاصة في 
شبه جزيرة القرم، األمر املترافق مع 
زيادة وتيرة املســاعدات العسكرية 
ألوكرانيــا  املســتمرة  الغربيــة 
املســاعدات  بلغ مثال حجم  حيث 
العسكرية األميركية لكييف منذ 
بدء احلرب أكثر من 10 مليارات دوالر، 
وعليه فالغرب يســعى لوضع حد 
للتوسع الروســي نحو شرق أوروبا، 
ولهذا  وإنهاكها  موسكو  وإضعاف 
فهي حــرب اســتنزاف طويلة قد 

تستغرق سنوات”.
واختتم بالقول: “األحادية القطبية 
دامت نحو عقدين فقط بعد انهيار 
االحتاد الســوفييتي في عام 1991، 
وانتهــت قبــل احلــرب األوكرانية 
بســنوات عديدة لصالح بروز عدة 
أقطاب، لكن حرب أوكرانيا كشفت 
بالطبع وبوضــوح حقيقة أن نظام 
األحادية القطبية قد سقط متاما”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أثيرت  التي  والتسريبات  اجلدل  بعد 
بشأن اشتراط إيران إسقاط حتقيق 
الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
حول ثالثة  مواقع إيرانية مشبوهة، 
ومن ثم تراجعهــا عنه بغية إعادة 
إحيــاء االتفاق النــووي، أكد املدير 
رفائيل  الذريــة،  للوكالــة  العــام 
غروسي، امس األربعاء، أن احلقيقات 

مستمرة.
وأوضح في مقابلــة تلفزيونية مع 
شــبكة “بي بــي اس” األميركية، 
أن إيران لم تقدم رداً مقنعاً بشــأن 

آثار اليورانيوم التي عثر عليها بـ 3 
مواقع مشبوهة كانت وال تزال قيد 

التحقيق حتى اآلن”.
واشنطن لم متارس ضغوطا

كما أكــد أن واشــنطن لم متارس 
التحقيقات  تلــك  لوقف  ضغوطا 

حول العثور على آثار يورانيوم.
إلى  وكان غروسي أشار أمس أيضاً 
معتبراً  التحقيقات مســتمرة،  أن 
أن هــذا امللف منفصــل متاماً عن 

مفاوضات فيينا.
يذكر أن إيران كانت بدأت في يونيو 
املاضي بإزالــة كل معدات املراقبة 

وكاميــرات الوكالــة التي ُوضعت 
مبوجــب االتفاق النــووي املوقع في 
2015 مع القوى العاملية. وقال مدير 
الوكالــة الذرية وقتهــا إن هذا قد 
يشكل “ضربة قاتلة” لفرص إحياء 
االتفــاق الذي انســحبت الواليات 

املتحدة منه عام 2018.
قضايا حساسة

أتت تلــك التصريحــات، في وقت 
املفاوضــات  إذ دخلــت  حســاس، 
النوويــة فــي مراحلهــا األخيرة، 
بانتظــار الرد األميركــي على الرد 

اإليراني.

كما جــاءت بعــد أن أعلن مجلس 
األمن القومي األميركي، أمس االول 
الثالثــاء، أن إيران قدمت تنازالت في 
قضايا حساســة وليس واشنطن، 
مشــددا على أن التوصــل التفاق 
يحتم على طهــران اتخاذ خطوات 
لتفكيك برنامجها النووي، موضحا 
أنــه يحظــر على إيــران تخصيب 
اليورانيوم بنســبة تزيد عن 3.67%، 
كمــا أنــه ال ينبغي تخزيــن أكثر 
من 300 كلغ مــن اليورانيوم حتى 
عــام 2031. ولفــت فــي بيانه أنه 
على طهــران التخلص من مخزون 

اليورانيــوم اخملصب بنســبة 20% 
و%60، وكذلــك إيقاف عمل أجهزة 
الطرد املركــزي املتطورة لتخصيب 
اليورانيوم. كما أشار إلى أن أي اتفاق 
محتمل يفرض علــى إيران فترة 6 

أشهر قبل استئناف أنشطتها.
يذكــر أن االحتــاد األوروبي كان قدم 
)أغســطس  الشــهر  هذا  مطلع 
2022( ما ســّماه النّص “النهائي” 
إلــى  املرتقــب  اجلديــد  لالتفــاق 
عليه  بدورهــا  ردت  التــي  طهران، 
مــع املالحظــات، إال أن العديد من 
التســريبات تقاطرت خــالل األيام 

املاضية ال ســيما من قبل وسائل 
وأميركيــة حول  إيرانيــة،  إعــالم 

التنازالت والشروط.
فــي حني تنتظــر حاليــاً األطراف 
املتبقية في االتفاق الذي انسحبت 
منه واشــنطن عام 2015، )فرنسا، 
وأملانيا، وبريطانيا، والصني وروسيا(، 
الرد األميركي، من أجل ختم أشهر 
طويلة مــن احملادثات التي انطلقت 
فــي أبريــل املاضــي )2022( فــي 
رمبا  واإلعالن  النمساوية،  العاصمة 
عن نــص نووي جديــد أو رمبا جولة 

أخرى من املفاوضات.

الحرب الروسية األوكرانية باتت صراعا
 عالميا يمهد الشتعال بؤر التوتر الدولية 

بعد ستة اشهر على نشوبها
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح الكوت
العدد: 2113/ج/2022
التاريخ: 2022/8/17

املتهم الهارب 
زكريا علي سعيد مطشر العابدي 

دعوى ثانية لنفس املتهم 
م / اعالن 

حتية طيبة 
بالنظــر الى مجهوليــة محل اقامتك 
متهــم  ولكونــك  احلاضــر  بالوقــت 
وفق  املرقمــة 2122/ج/2022  بالقضية 
العقوبات  )413( من قانون  املادة  احكام 
باإلعــان عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
احملكمــة في الســاعة الثامنة صباحا 
يوم 2022/9/27 وفي حال عدم حضورك 
ســوف جتــري احملاكمة غيابيــا بحقك 

وحسب األصول 
القاضي 
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنح الكوت

العدد: 2308/جنح/2022
التاريخ: 2022/8/22

م / اعالن 
الى املتهم الهارب: 

عدنان جابر خضير عليخان 
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
في الوقــت احلاضر ولكونك متهم 
/2308 املرقمــة  القضيــة  فــي 
جنح/2022م وفق احكام املادة )384( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعان 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
2022/9/22 وفي حال عدم حضورك 
سوف جتري احملاكمة بحقك غيابيا 

وحسب األصول 
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشطرة

رقم االضبارة : 508/ت/2019
التـاريـخ: 2022/8/21

الـي / املنفـذ عليـه
املدين )محمد علي محسن( 

لقد حتقــق لهــذه املديرية من اشــعار 
اخملتار بتاريــخ 2022/8/15 انت مرحتل الى 
منطقة مجهول ويتوجب حضورك وخال 
ثاثة ايام من تاريــخ 2022/8/15 ولكونك 
مجهول محــل االقامة وليس لك موطن 
دائــم أو مؤقــت أو مختار ، ميكــن اجراء 
التبليــغ عليه واســتناداً للمادة )27( من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعاناً باحلضور 
في مديرية تنفيذ الشطرة خال خمسة 
عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
ملباشــرة املعامات التنفيذية بحضورك 
وفي حالة عدم حضورك ستباشــر هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري
وفق القانون .
املنفذ العدل

محمد باقر عبد الرضا محمد
اوصاف احملرر : 1- قرار نفقة املرقم بالعدد 

62/ش/2019 في 2019/2/26

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ احلي

رقم االضبارة/ 22/خ/2021
التاريخ/ 2022/8/22

اعالن
 تبيع مديرية تنفيذ احلي العقار تسلسل حصه 
املدين في العقار املرقــم 58/1م9 العكابية في 
املوفقيــة العائد للمدين ســامر عدنان محمد 
احملجوز لقــاء طلب الدائن ليث محســن مايود 
البالغ 46865,000 دينار  فعلى الراغب بالشــراء 
مراجعة هذه املديرية خال مدة تبدا ثاثني يوما 
تبدا من اليوم التالي للنشــر مستصحبا معه 
التامينات القانونية عشرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشــهادة اجلنســية العراقية وان رسم 

التسجيل  والداللية على املشتري
املواصفات

 / العكابيــة  ورقمــه:- 1_58/م9/  1- موقعــه 
املوفقية

2- جنسه ونوعه:- ارض زراعية
3- حدوده واوصافه:- العكابية / املوفقية

4- مشتماته:- مشيدات ومحاطة بسياج ابر
5- مساحته:- 590/ دومن

6- درجة العمران:- /
7- الشاغل:- / 

8- القيمة املقدرة:- مائة وثاثة وعشرون مليون 
دينار

املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنح الكوت

العدد: 2849/جنح/2021
التاريخ: 2022/8/21

م / اعالن 
الى املتهم الهارب: 

جناح داود سلمان طعمه 
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
في الوقــت احلاضر ولكونك متهم 
/2849 املرقمــة  القضيــة  فــي 

املادة  احــكام  وفق  جنــح/2022م 
)1/459( عقوبات فقد تقرر تبليغك 
باإلعــان عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور امــام هذه 
احملكمة في يــوم 2022/9/21 وفي 
حال عــدم حضورك ســوف جتري 
احملاكمــة بحقك غيابيا وحســب 

األصول 
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

م/ اعالن
الى املتهم الهارب املذكور اسمه في اجلدول 
ادنه ملا كنت متهم وفق املـــواد املؤشرة ازاء 
اســمك ادناه ومبا ان محل اقامتك مجهوالً 
اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعان على 
ان حتضر امام احملكمة خال مدة ثاثون يوماً 
اعتباراً من تاریخ تعليق هذا االعان في محل 
اقامتك وجتيب عن التهمة املوجهة ضـدك 
وعند عدم حضورك سوف جتري محاكمتك 
غيابياً وحتجز اموالك املنقولة وغير املنقولة 
ويحكــم بأســقاطك من احلقــوق املدنية 
القاء  العموميــني  املوظفني  مــن  ويطلب 
القبض عليك اينما وجدت وتســليمك الى 
الذين يعملون  اقرب سلطة والزام االهليني 
مبحل اقامتك اخبار الســلطات عنك وفقاً 
للمــادة )96( مــن قانون اصــول احملاكمات 
اجلزائية لقــوى االمن الداخلي 17 لســنة 

.2008
اللواء احلقوقي
 رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
 االولى املنطقة الثالثة

 فقدان اجازة فرن
فقدت مني اجــازة فرن  النتاج 
)افران  واملعجنــات  الصمــون 
اجلماهيــر( صــادرة مــن وزارة 
العامة  الشــركة   / التجــارة 

لتصنيع احلبوب
بإســم )رحيم ترف زيارة( فمن 
يعثر عليها تسليمها ملصدرها

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

 محكمة بداءة الكوت
العدد2400/ب/2022
التاريخ: 2022/8/24

الى املدعى عليه 
 سليم حافظ عسكر

اعـالن
اقام املدعي غالب عواضه زغير الدعوى 
املرقمة اعــاه يطلب دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتسديد مبلغ قدره خمسمائة 
دين وجملهولية  دينار عراقي عــن  مليون 
محل اقامتك حســب اشــعار مختار 
منطقــة احلوراء )حســني عبــد علي( 
وكتــاب مركز شــرطة العــزة بالعدد 
8801 فــي 2022/7/25 لذا تقرر تبليغك 
املرقمة  الـــدعوى  مبضمون عريضـــة 
بصحيفتــني  ونشـــر  2400/ب/2022 
حضـوركـم  اقتضـى  لـذا  محليتـيـن 
يـوم 2022/9/4 وفي حال عدم حضوركم 
سوف يتم الســير في اجراءات الدعوى 

غيابيا بحقكم .
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية  

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 761/ش/2022

التاريخ/ 2022/8/23  
الى املدعى عليه/ )زياد خلق شهاب(

م/ اعالن
اقامت املدعية )وفاء حميد عبد( الدعوى 
الشــرعية املرقمــة 761/ش/2022  امام 
محكمة األحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتيــة غيــر مبلغ كونــك مجهول 
محــل االقامة وحســب ما ورد بشــرح 
القائــم بالتبليغ واملؤيد مــن قبل مختار 
احمللــة عليه فقد عــني 2022/9/5 موعدا 
صحيفتني  بواسطة  وتبليغك  للمرافعة 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عليك قانونا وبعكسه سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول .
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنح الكوت

العدد: 2328/جنح/2022
التاريخ: 2022/8/22

م / اعالن 
الى املتهم الهارب: 

كاظم غالب عبيد محمد 
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهم 
/2328 املرقمــة  بالقضيــة 
جنح/2022م وفق احكام املادة )461( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعان 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
2022/9/22 وفي حال عدم حضورك 
سوف جتري احملاكمة بحقك غيابيا 

وحسب األصول 
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 72
التاريخ: 2022/8/23

م/ إعالن  اول/ اعادة تقدير

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن 
جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء مزايدة علنية إليجار 
أماك مديرية بلدية )سوق الشــيوخ( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد 
)27( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة 
ال تقل عن )20%( من القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد 
مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 40
التاريخ: 2022/8/21

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األماك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية النعمانية وفق الحكام املــادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خال 
فترة )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر البلدية أعاه في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر 
واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 39
التاريخ: 2022/8/21

م/ إعالن

تعلن جلنة البيــع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األماك 
املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية االحرار وفق الحكام 
املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنيــة مراجعة مديرية 
بلديــة االحرار خال فترة )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها 
في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( مــن القيمة التقديرية بصك مصــدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر البلدية أعاه 
في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكــون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 
النشــر واإلعان وكافة املصاريــف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط:- يتم نصب كامرات مراقبة من قبل املستاجر. 

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنح الكوت

العدد:2382/جنح/2022
التاريخ: 2022/8/22

م / اعالن 
الى املتهمني الهاربني :

1- عامر كشيش جاب بوالذ
2-مهند عامر كشيش جاب 

بالنظــر جملهولية محــل اقامتكما 
فــي الوقــت احلاضــر ولكونكمــا 
متهمني في القضية املرقمة 2382/

جنح/2022م وفق احكام املادة )432( 
عقوبات وبداللة مواد االشــتراك 47 
و 48 و 49 منــه فقد تقرر تبليغكما 
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــان 
محليتني للحضور امام هذه احملكمة 
في يــوم 2022/9/22 وفي حال عدم 
احملاكمة  جتــري  حضوركما ســوف 

بحقكما غيابيا وحسب األصول 
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 3616 /ش/2022
الى املدعى عليه / محمد مطلق 

عليوي
أقامت املدعيـــة تقـــى جواد كاظم 
الدعــوى املرقمة أعــاه والتي تطلب 
فيها دعوتك للمرافعة واحلكم باملهر 
املعجــل وجملهوليــة محــل إقامتك 
حســب إشــعار مختار محلة العزة 
العـزة  مركز شرطة  بكتـاب  واملرفـق 
 2022/8/23 فــي   10020 بالعـــدد 
تقــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
بتاريخ 2022/9/7  إمام هذه احملكمــة 
الســاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك أومن ينوب عنك قانونا سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابيا وحســب 

األصول
القاضي
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/1302
التاريخ: 2022/2/24

الى/ املنفذ عليه
سعدي محمد امير

لقد حتقــق لهــذه املديرية من إشــعار القائم 
بالتبليــغ أنك مجهــول محــل اإلقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقــت او مختار، ميكن إجراء 
التبليغ عليه، واســتنادا للمــادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك إعانا باحلضور في مديرية 
تنفيذ الرصافة خال خمسة عشر يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشر ملباشرة املعامات التنفيذية 
بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
وسام صادق طاهر

اوصاف احملرر:
قرار محكمة األحوال الشــخصية في الرصافة 
 2021/12/27 املوافــق  1183/ش/2021  بالعــدد 
املتضمــن الزام املديــن / ســعدي محمد امير 
إبراهيــم محمود  للدائنــة شــيماء  بتاديتــه 
نفقة مســتمرة 75,000 الف دينار شــهريا في 
2021/11/14 ونفقة الطفــل عباس وغدير أوالد 
سعدي محمد امير 90,000 الف دينار لكل واحد 

منهم من 2021/11/14

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح الكوت
العدد: 2383/جنح/2021
التاريخ: 2022/8/22

م / اعالن 
الى املتهم الهارب: 

عالء محمود عبد الدليمي 
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمة  2383/جنح/2022م 
وفق احكام املــادة )1/459( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعان عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/9/22 
وفي حال عدم حضورك سوف جتري 
وحســب  غيابيا  بحقك  احملاكمــة 

األصول 
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

 محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد 2022/13521
التاريخ/ 2022/8/24
إلى / املطلوب حجة االذن بالسفر ضده/

احمد فليح عيسى 
م/ اعالن

بناء على الطلب حجة االذن بالسفر املقدم 
الى هــذه احملكمة من قبــل طالبة احلجة 
بالعدد 11 بتاريخ 2022/8/22 املدعوة نـــور 
ثامــر ســرحان والذي تطلب فيــه منحها 
االذن بالسفر خارج العراق مع ابنها القاصر 
)فضل احمد فليح عيســى( الى جمهورية 
ايران ولكون والــده وجملهولية محل االقامة 
فــي الوقــت احلاضر عليــه تقــرر تبليغه 
بصحيفتــني محلتني باحلضــور امام هذه 
احملكمة او ارسال من ينوب عنه قانونا خال 
عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعان وعند 
عدم حضوره او أرسال من ينوب عنه قانونا 

سوف تصدر احلجة غيابيا بحقك.
القاضي االول
 ضاء قاسم املاللي

محكمة بداءة احلي
العدد/ 260/ب/2022

م/ اعالن
تبيــع هذه احملكمة باملــزاد العلني املرقم 
)495 العــرب( املذكورة اوصافه ادناه خال 
ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر 
االعان فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة 
باملزايدة مستصحبني  لاشتراك  احملكمة 
معهــم التامينــات القانونيــة البالغة 
10% مــن القيمة املقدرة للعقار والبالغة 
)خمســون مليون دينار عراقي( وســوف 
جتري املزايدة في الســاعة الثانية عشــر 
ظهرا من اليوم االخير للمدة املذكورة في 
املديرية ويتحمل املشتري اجور  مقر هذه 

املناداة.
القاضي

اوصاف العقار
دار ســكن متكونة مــن طابقني الطابق 
االرضي يحتوي على استقبال وغرفة نوم 
وهول ومطبــخ وحمــام ومرافق صحية 
والطابق االول يتكون من غرفتني مبني من 
الطابوق واالسمنت ومسقف بالشليمان 
)عــكادة( واالرضية مبلطة بالســراميك 
بالكاشــي  مبلطة  النوم  غرفــة  ماعدا 

املوزائيك ومجهزة باملاء والكهرباء

اخلميس 25 آب 2022 العدد )4961(

Thu .25 Aug. 2022 issue )4961(

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(سنة واحدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

7،000،000 سبعة ماليني دينارخمسة سنواتمعرض سيارات40/134بلدية سوق الشيوخ1

7،000،000 سبعة ماليني دينارخمسة سنواتمعرض سيارات40/125بلدية سوق الشيوخ2

297،500 مائتان وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينارثالث سنواتكشك526/186بلدية سوق الشيوخ3

323،000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك526/34بلدية سوق الشيوخ4

212،500 مائتان واثنا عشر الف وخمسمائة دينارثالث سنواتكشك526/251بلدية سوق الشيوخ5

3،000،000 ثالثة ماليني دينارثالث سنواتملعب خماسي4512/365بلدية سوق الشيوخ6

3،000،000 ثالثة ماليني دينارثالث سنواتملعب خماسي4514/365بلدية سوق الشيوخ7

1،875،000 مليون وثمامنائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتقاعة مناسبات3218/1بلدية سوق الشيوخ8

644،000 ستمائة واربعة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/184بلدية سوق الشيوخ9

644،000 ستمائة واربعة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/181بلدية سوق الشيوخ10

644،000 ستمائة واربعة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/195بلدية سوق الشيوخ11

644،000 ستمائة واربعة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/196بلدية سوق الشيوخ12

 1،151،250 مليون ومائة وواحد وخمسون الف ومائتانثالث سنواتحانوت440/567/3بلدية سوق الشيوخ13
وخمسون دينار

628،000 ستمائة وثمانية وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت234/526/28بلدية سوق الشيوخ14

1،515،000 مليون وخمسمائة وخمسة عشر الف دينارثالث سنواتحانوت526/221بلدية سوق الشيوخ15

18،620،000 ثمانية عشر مليون وستمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت526/168بلدية سوق الشيوخ16

 2،081،250 مليونان واحدى وثمانون الف ومائتان وخمسونثالث سنواتحانوت526/231بلدية سوق الشيوخ17
دينار

14،070،000 اربعة عشر مليون وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/232بلدية سوق الشيوخ18

1،080،000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت526/215بلدية سوق الشيوخ19

1،080،000 مليون وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت526/216بلدية سوق الشيوخ20

1،200،000 مليون ومائتان الف دينارثالث سنواتحانوت526/143بلدية سوق الشيوخ21

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت526/187بلدية سوق الشيوخ22

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت526/189بلدية سوق الشيوخ23

1،200،000 مليون ومائتان الف دينارثالث سنواتكشك526/144بلدية سوق الشيوخ24

1،740،000 مليون وسبعمائة واربعون الف دينارثالث سنواتكشك5/6/10بلدية سوق الشيوخ25

1،225،000 مليون ومائتان وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك526/303بلدية سوق الشيوخ26

600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتكشك106/1بلدية سوق الشيوخ27

املدة املوقع املساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالكراج املوحد10 م1452محل 1

سنة واحدةالكراج املوحد10 م4722محل 2

سنة واحدةاحلي الصناعي50 م23/122محل 3

سنة واحدةاحلي الصناعي50 م24/132محل 4

سنة واحدةاحلي الصناعي50 م22/132محل 5

سنة واحدةاحلي الصناعي50 م25/132محل 6

سنة واحدةاحلي الصناعي50 م26/132محل 7

سنة واحدةاحلي الصناعي50 م35/132محل 8

سنة واحدةاحلي الصناعي50 م36/132محل 9

سنة واحدةاحلي الصناعي100 م7/82محل 10

سنة واحدةاحلي الصناعي12 م20/82محل 11

سنة واحدةاحلي الصناعي12 م32/82محل 12

سنة واحدةاحلي الصناعي12 م43/82محل 13

سنة واحدةاحلي الصناعي100 م50/82محل 14

سنة واحدةاحلي الصناعي100 م34/82محل 15

سنة واحدةاحلي الصناعي100 م57/82محل 16

سنة واحدةاحلي الصناعي62.5 م45/22محل 17

سنة واحدةاحلي الصناعي62.5 م39/22محل 18

سنة واحدةسوق القصابني12 م412محل 19

سنة واحدةمقابل حسينية قريش3250 م4562ساحة وقوف سيارات 20

املدة املوقع املساحةرقم امللكنوع امللكت

ثالث سنواتالسوق1500 م196ملعب 1

ثالث سنواتالسوق15 م3محل جتاري2

ثالث سنواتالسوق13.5 م17محل جتاري3

ثالث سنواتالسوق12 م87محل جتاري4

اسم املتهم الرتبةت
الهارب

الدائرة املنسوب 
العنوان املدنياملادة القانونيةاليها

ن .ع1
عالء مشتاق 
محمد علي 

العبيدي

مديرية مرور 
بغداد الرصافة/ 
قاطع مرور بغداد 

اجلديدة

)5( من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 
املعدل وبداللة 
املادة )65( ثانيا 

من ق.أ.د 17 لسنة 
2008

بغداد/ 
السعدون



5 اعالن

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: ج.ص/8747
التاريخ: 2022/8/15

قدم املواطن )محمد جاســم محمد 
عبداهلل( املســجل في دائــرة احوال 
الشرقاط والذي يروم فيه تغيير االسم 
في قيــده وجعله )محمــد الدوخي( 
بدال من )محمــد( فمن لديه اعتراض 
مراجعــة هــذه املديرية  خــال )15( 
يوما من تاريخ نشر االعان وبعكسه 
سيتم النظر في الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد/ 3553
التاريخ/ 2022/8/24

اعالن 
م/ حجة حجر وقيمومة

بتاريخ 2016 فقـــد املـــدعو )صـباح 
جسام فــــرج( وانقطعت اخباره منذ 
ذلــك التاريخ وحلــد اآلن عليه ولتقدمي 
زوجته الســيدة )غنيه جاســم فرج( 
طلبا الى هذه احملكمة تروم فيه نصبها 
قيمة علــى املفقود أعاه لــذا قررت 
الفقدان  احملكمة اإلعــان عن حالــة 
بالنشــر فــي صحيفتــني محليتني 
يوميتني فعلى كل من لديه معلومات 
أعــاه مراجعة هذه  املفقــود  تخص 
احملكمة خــال مدة أقصاها عشــرة 
أيام من تاريخ النشــر فــي الصحف 
حجة  احملكمة  ســتصدر  وبعكســه 

احلجر والقيمومة وفقا للقانون .
القاضي
عبد اهلل حسن خلف

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2283
التاريخ/ 2022/8/23

إعالن
)عبد  املدعــي  طلب  علــى  بناًء 
الكرمي طاهر جبــر( والذي يطلب 
مــن خالــه تبديل )لقبــه( من 
)الهالــي( الــى )البــو هــال( 
واســتنادا ألحكام املادة )22( من 
 )3( رقم  الوطنية  البطاقة  قانون 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمن له حق 
االعتراض علــى الطلب مراجعة 
املديرية خال )15( خمسة عشر 
تاريخ النشــر وبخافه  يوما من 
سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العام

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: 9027
التاريخ: 2022/8/22
بناءا على طلب املواطن )سمير محمود 
خطاب الزنكني( هو االخ الكبير لعائلة 
)الزنكني( الذي يعترض على اضافة لقب 
عائلته لقب )الزنكني( للمدعو )انصيف 
عائلتهم  لقب  كونه  محمد(  جاســم 
وليس لقــب عشــيره مت االعتراض من 
قبلهم راجني نشــر االعان  خال )15( 
يوما من تاريخ نشــر االعان وبعكسه 
ســيتم النظر في الدعوى وفق احكام 
املادة )22( مــن قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/ 5379/ش/2022
التاريخ/ 2022/8/24

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ )قمر جبار 

وادي(
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
قبل  واملقامــة من  أعــاه  املرقمة 
املدعية )ســعاد عجيل شــمخي( 
للهجر  التفريق  طلبها  واملتضمنة 
وجملهوليــة محــل اقامتــك قررت 
تبليغك اعانا بواسطة صحيفتني 
محليتني باحلضور امام هذه احملكمة 
مبوعد املرافعة املصادف 2022/9/13 

الساعة التاسعة صباحا 
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 53082
التاريخ: 2022/8/22

))اعالن اول((

تعلن جلنة البيــع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائــدة الى )مديرية بلدية الناصرية( 
املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوم 
تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة 
ومحاســب البلدية اعاه خال مدة االعان مســتصحبني معهم تأمينات قانونيــة قدرها 20% من القيمة 
التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعان في متام الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 
2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ رئيس اللجنة

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد: ج.ص/8749
التاريخ: 2022/8/15

قدم املواطن )جاســم محمد جاسم 
محمــد( املســجل في دائــرة احوال 
الشرقاط والذي يروم فيه تغيير االسم 
في قيــده وجعله )جســام الدوخي( 
بدال من )جاســم( فمن لديه اعتراض 
مراجعــة هــذه املديرية  خــال )15( 
يوما من تاريخ نشر االعان وبعكسه 
سيتم النظر في الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح العزيزية

العدد/ 485/ج/2022
التأريخ: 2022/8/18

إعالن
الى املتهمني الهارب

 )ياسر علي منجل شلشال الشمري(
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهم فــي الدعــوى املرقمة اعــاه تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابيــا وفق أحكام 
املادة )453( مــن قانون العقوبات رقم )111( 
لســنة 1969، لذا اقتضــى تبليغك إعانا 
فــي صحيفتــني محليتني باحلضــور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/10/1 وإذا صــادف موعــد احملاكمــة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابيا 
وعلنا وحسب األصول للتفضل باالستام.. 

مع التقدير...
القاضي
غازي رحيم التميمي

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2284
التاريخ/ 2022/8/23

إعالن
)غالب  املدعي  على طلــب  بناًء 
طاهــر جبــر( والــذي يطلــب 
)لقبه( من  تبديــل  من خالــه 
)الهالــي( الــى )البــو هــال( 
واســتنادا ألحكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
مراجعة  الطلب  على  االعتراض 
املديرية خال )15( خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشــر وعكسه 
سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العام

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

First Extension Announcement for Tender No: 004-SC-22-EBS )2nd Announcement( 
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification  

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 S2 Temporary Firefighting Modification  
Tender No.: 004-SC-22-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 One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of 
Provision of S2 Temporary Firefighting Modification. 
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 are sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents. As per this extension announcement, 
proposals submission deadline is extended to 4:00 PM, 12th September 2022 )Iraqi Time(.
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 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
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.

مدة االيجار))االيجار السنوي((املساحةرقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م4722كشك في احلي العسكري1

سنة واحدة950,000 تسعمائة وخمسون الف دينار6م5702كشك في حي الفداء2

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25م4312كشك في حي الرافدين3

 1,250,000 مليون ومئتان وخمسون6,25م12202كشك مشيد في حي سومر/ قرب السوق4
سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة1000,000 مليون دينار6م11272كشك مشيد في احلي العسكري5

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25م8502كشك مشيد في حي اريدو6

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م8752كشك مشيد في املعلمني7

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار5م6492كشك مشيد في حي سومر8

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25م4752كشك مشيد في الصاحلية9

سنة واحدة1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار6,25م1352كشك مشيد في اإلدارة احمللية10

 1,250,000 مليون ومئتان وخمسون6,25م10132كشك مشيد في اإلدارة احمللية11
سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينار6,25م7642كشك مشيد )بجانب السريع(12

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25م4852كشك في حي االمام املنتظر13

سنتان1,200,000 مليون ومائتان الف دينار6,25م5062كشك في حي اور14

سنتان700,000 سبعمائة الف دينار6م5042كشك مشيد في حي الرافدين15

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6م5412كشك في احلي الصناعي16

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6م6102كشك في حي االمام املنتظر17

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار5م6242كشك مشيد في احلي العسكري18

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار5م6452كشك مشيد في حي الرافدين19

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6م5142كشك مشيد احلي العسكري20

 1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون6م5472كشك مشيدة في حي اور21
سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6م5612كشك مشيد في حي اريدو22
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
بدأت آثار العقوبات الدولية على 
روســيا، التأثير على العراق في 
عدد من القطاعات التي يتعاون 
قطاع  البلــدان، خصوصاً  فيها 
التي  التســليح  وعقود  النفط 
متثل العمــود الفقري في بعض 
األمنية  املؤسســة  قطاعــات 

العراقية.
االســتثمارات  قيمــة  وتبلــغ 
الطاقة  قطــاع  في  الروســية 
13 مليار دوالر،  بالعراق حوالــى 
الروســي  الســفير  بحســب 
الســابق لدى العراق ماكسيم 
أوضح  والــذي  ماكســيموف، 
النفطيــة  الشــركات  أن 
الروســية مثــل “زاروبيج نفط، 
وتاتنفــت  وإســترويترانكاز 
غاز  نفط  وإريال  فغاز  وســيوزن 
بخطوات  تعمــل  ســيرفيس”، 
فاعلة لتعزيز احلصول على فرص 
في قطاع النفط والغاز العراقي.
ومــن أبرز الشــركات النفطية 
في  حالياً  العاملــة  الروســية 
العــراق، “لوك أويــل” التي تعد 
غرب  حلقــل  الرئيس  املشــغل 
القرنة 2 الــذي تبلغ احتياطاته 
14 مليار برميل و”غاز بروم” التي 
متلك 40 في املئة من حقل بدرة 
النفطي في محافظة واســط، 
الــذي تبلــغ احتياطاتــه ثالثة 
مليارات برميل، فضالً عن عملها 

في إقليم كردستان العراق.
كما تعمل شــركة “روسنفت” 
كردستان  إقليم  في  الروســية 
العراق ولهــا حصص كبيرة في 
األنابيب النفطية خصوصاً التي 

تصدر نفط اإلقليم إلى تركيا.
آلية التسديد

ويبدو أن فرض العقوبات الدولية 
وعدم إعطــاء اإلدارة األميركية 
اســتثناء خاصــاً للعــراق في 
حصل  كمــا  العقوبات  شــأن 
مع االســتثناء بشــأن استيراد 
الغــاز اإليرانــي املســتمر منذ 
ســنوات رغــم العقوبــات مع 
طهران، جعــل الدولتني تبحثان 

آلية لتســديد مستحقات  عن 
أو  النفطية  الروسية  الشركات 
في مجال التســليح. وفي هذا 
اإلطار زار الســفير الروسي لدى 
بغــداد إيلبروس كواتراشــيف، 
البنك املركــزي العراقي والتقى 
محافظــه مصطفــى غالــب 
مســتحقات  لبحث  مخيــف 
الروسية  النفطية  الشــركات 
فــي مجــال النفط، بحســب 
بيان للبنك نشــره على موقعه 
بحسب  وأكد مخيف  الرسمي. 
احللول  تدقيــق  البيان، ضــرورة 
املناســبة لذلــك واســتعرض 
جهود البنــك املركزي في تعزيز 
تواجه  التي  والتحديات  التنمية 
العراقي  االقتصــادي  القطــاع 
وانعكاس األزمات العاملية عليه. 

قضية معقدة

ويصف أستاذ االقتصاد بجامعة 
املرسومي مسألة  نبيل  البصرة 
املســتحقات املالية الروســية 
باملعقدة،  العــراق  بذمــة  التي 
مســتبعداً أن يحصــل العراق 
على استثناء من العقوبات كما 

يحصل مع إيران.
وأضاف، أن “مسألة املستحقات 
النفطية  للشــركات  املاليــة 
ممكن  بالعراق  العاملة  الروسية 
أن تتســلم بقيمهــا نفطاً وال 

توجد مشكلة في هذا الشأن”.
الشــركات  آلية تســديد  وعن 
بالعراق  املســتثمرة  الروســية 
أو قيمــة قطع غيار األســلحة 
التــي قــد يســتوردها العراق 
إلدامة معداته العســكرية، بني 
املرســومي أنه “مــن الصعوبة 
أن يُســدد لهذه الشــركات أو 

خام،  نفط  الروســية  احلكومة 
للنفط،  دولة منتجة  روسيا  ألن 
وبذلك من املمكن أن تسدد هذه 
األموال باألجل”، الفتاً إلى أن هذه 
وستؤثر  القضية مســتعصية 
على التعامل التجاري بني العراق 
االستثمارات  وكذلك  وروســيا 

الروسية في العراق.
يتم  أن  املرســومي  واســتبعد 
العقوبات  من  العراق  اســتثناء 
علــى روســيا كما هــي احلال 
العراق من  بالنسبة الســتثناء 
العقوبــات املفروضة على إيران 
باســتيراد  الســماح  من خالل 
مستحقاته  ودفع  اإليراني  الغاز 
أن  مبينــاً  اإليرانــي،  للجانــب 
العقوبات  العراق عن  اســتثناء 
على إيران يختلف عن وضعه مع 

روسيا.

وتابع، أن اســتثناء الغاز اإليراني 
كان ألســباب إنســانية حلاجة 
العراق للغاز اإليراني، أما املوضوع 
مع روسيا فهو يختلف متاماً ألنه 
من املمكن أن يجد العراق بدائل 
استثمارات  كانت  أخرى ســواء 
أو جتهيزات مدنية،  أســلحة  أو 
مؤكداً أن العراق لن يحصل على 
استثناءات كما حصل مع إيران 
ألن هناك حشداً دولياً كبيراً في 
تشديد العقوبات املفروضة على 
الروسية  احلرب  بســبب  روسيا 

األوكرانية.
يرجــح املتخصص في الشــأن 
االقتصــادي صفــوان قصي، أن 
يحصــل العراق على اســتثناء 
من قبل اخلزانة األميركية لدفع 
مستحقات الشركات الروسية، 
داعياً املســؤولني العراقيني إلى 

التفكير ببدائل عن الشــركات 
الروسية.

وأضاف، أنه “من املفترض مفاحتة 
للحصول  األميركيــة  اخلزانــة 
مستحقات  لدفع  تفويض  على 
الشــركات الروســية من أجل 
جتنب أي عقوبــات على العراق”، 
مشــيراً إلى أن العراق يســعى 
إلى أن يكون في منطقة التوازن، 
بفرض  معنيــني  لســنا  ونحن 
أن  إال  روســيا  العقوبــات على 
وجــود احتياطات البنك املركزي 
العراقــي وتعامالتــه الدوالرية 
يفرض امتثال العراق للعقوبات.

العراق  حصــول  إمكانية  وأكد 
اخلزانة  قبل  من  اســتثناء  على 
األميركية بعــد أن أصبح هناك 
فســحة للتبــادل بني روســيا 
القمح،  مستوى  على  وأوكرانيا 
متوقعــاً أال تقــف وزارة اخلزانة 
الطلب  هــذا  ضد  األميركيــة 
لكونها حتمي االقتصاد العراقي.
ولفت إلــى أنه مــن املمكن أن 
ترتيب دفع املســتحقات  يتــم 
العقوبات على  تاريخ فرض  قبل 
موافقة  واحلصول على  روســيا 
بهذا الشأن، أما بعد هذا التاريخ 
فعلــى العــراق أن يفكر ببدائل 

غير الشركات الروسية.
القانوني علي  يرى املتخصــص 
التميمي، أن العقد املبرم ما بني 
الشــركات الروسية والعراق هو 
الذي يحدد آلية دفع املستحقات.
وقال التميمــي، إن “الذي يطبق 
بهــذه احلالة هو العقــد املبرم 
ما بــني اجلانب العراقــي وهذه 
أن  مبيناً  الروســية”،  الشركات 
يتيح  لكل عقد شــرطاً جزائياً 
للمتضــرر اللجــوء إلى احملاكم 

الدولية والنوادي االقتصادية.
وأضــاف، أن هذه املســتحقات 
ممكن أن تكون على شــكل ديون 
الدولي  والقانون  التنفيذ  واجبة 
وضــع حلوالً ملثل هــذه احلاالت 
كمــا هو احلــال عندمــا فرض 
مجلس األمــن الدولي عقوبات 

على العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي 
االربعاء،  العراقــي، امس  الدينار  مقابل 
في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد 

وفي اقليم كردستان.
وقــال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي 
الكفاح واحلارثيــة املركزيتني في بغداد، 
ســجلتا صبــاح اليــوم 148000 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما سجلت األسعار أمس االول الثالثاء 
147900 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
البيع  إلــى أن اســعار  وأشــار املصدر 
والشراء اســتقرت في محال الصيرفة 
باألســواق احمللية في بغــداد، حيث بلغ 
ســعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 

100 دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار 
الشــراء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، 
فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، 
حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 
100 دوالر امريكي، وبلغ ســعر الشــراء 

148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أطلقــت أزمة الطاقة فــي أوروبا 
ناقالت  على  عاملية  ملعركة  العنان 
الغاز الطبيعــي، مما أدى إلى نقص 
الســفن وزيادة األسعار القياسية 

للوقود.
وكثفت الدول األوروبية مشترياتها 
من الغــاز الطبيعي املســال من 
الواليــات املتحدة وقطــر ومصادر 
أخرى هذا العام مع قطع روســيا 
اإلمدادات عــن القــارة. وأدى هذا 
على  الطلبات  زيــادة  إلى  التدافع 
تنقل  التــي  اجلديــدة  الناقــالت 
الطبيعي املســال -ســفن  الغاز 
مالعب  ثالثة  بطــول  متخصصة 
كرة قــدم- وقفزت أيضاً أســعار 
اســتئجار الناقــالت احلاليــة، مما 
ســاعد في دفع أســعار الغاز إلى 
مســتويات قياســية فــي أوروبا 

وآسيا.
وقفــزت أســعار الغاز فــي أوروبا 
بنســبة 19 في املئة، اإلثنني الـ22 
من آب، بعد أن قالت روســيا إنها 
رئيساً  أنابيب  خط  مؤقتاً  ستغلق 
إلجــراء صيانة غيــر متوقعة في 
وقت الحق من هذا الشــهر. وأدى 
االرتفــاع فــي أوروبا إلــى ارتفاع 
الواليات  في  الطبيعي  الغاز  سوق 
املتحدة بنســبة 5.6 في املئة، إلى 
أعلى مســتوى له منذ عام 2008. 
الغاز  أسعار  ارتفاع  التجار  ويتوقع 
ومعــدالت الناقالت إلى مســتوى 
أعلى إذا عاودت الصني أنشــطتها 
قبــل الشــتاء، حيــث مت تقليص 
إغالق  عمليــات  بســبب  الطلب 

“كوفيد”.

سباق لتأمني الناقالت
السباق لتأمني الناقالت هو عالمة 
أخرى علــى إعادة رســم خريطة 
الطاقــة العاملية في أعقاب احلرب 
حيــث  األوكرانيــة،   - الروســية 
أدت إلــى تكثيف املنافســة على 
إمدادات الطاقــة الضيقة، وإعادة 
توجيه تدفقات السلع األساسية، 
وتقســيم أجزاء من سوق النفط 
والغــاز العاملية، حيث يدفع مؤيدو 
أســعاراً  ومعارضوهــا  روســيا 

مختلفة.
الطبيعي  الغاز  الطلب على  وكان 
املسال والناقالت التي حتمل الوقود 
مرتفعاً حتى قبــل الصراع، حيث 
أدى الطقس القاسي إلى تقليص 
الطاقة الكهرومائية وسعت عديد 
من االقتصــادات إلى التخلص من 

الفحم لتقليل انبعاثات الكربون.
وقبل احلرب، غطت روســيا 40 في 
املئة من إمــدادات الغاز في االحتاد 
األوروبــي، معظمها عبر شــبكة 
مــن خطوط األنابيــب. ونظراً إلى 
أن ترقية شــبكة خطوط األنابيب 
لتلقي  القارة ستستغرق وقتاً  في 
اآلخرين  املصدريــن  من  الــواردات 
القريبني، فإن البديل الرئيس قصير 
األجل هو الغاز الطبيعي املســال، 
والذي ميكن شــراؤه مــن املنتجني 
في أماكن بعيدة وشحنه، وإن كان 

بسعر أعلى.
في إنتاج الغاز الطبيعي املســال، 
درجــة   260 إلــى  تبريــده  يتــم 
فهرنهايت حتــت الصفر ويتقلص 
إلى ســائل ميكن تخزينه وشحنه 
إلــى احملطات. وفــي اجلهة األخرى 

املســتوردة يعاد إلى حالــة الغاز 
ويستخدم لتزويد املصانع بالطاقة 

وتدفئة املنازل.
رئيــس  فيــر،  جيســون  قــال   
 Poten & في  األعمال  استخبارات 
Partners، سمسار السفن لـ”وول 
ســتريت جورنال”، إن ناقلة واحدة 
فقــط للغــاز الطبيعي املســال 
متاحة لالســتئجار لرحلة واحدة 
في آســيا بعد شهرين أو أكثر من 
اآلن. وأضاف، “ال شــيء متوفر في 

احمليط األطلسي”.

من جهتــه، قال توبي كوبســون، 
واالستشــارات في  التجارة  رئيس 
الطبيعي  للغاز  ترايدنت  شــركة 
“سيتم  ومقرها شنغهاي،  املسال 
اقتناص كل شيء هناك”. وأضاف، 
عروض  لديــك  فعال  نحــو  “على 
ضد  وآســيا  أوروبا  مــن  أســعار 
بعضهمــا بعضاً تدعم الســوق 

صعوداً.”
التدافع على السفن

الســفن  على  التدافع  ويضيــف 
حتديــاً آخر ألوروبا، حيث تتســابق 

احلكومات مللء مرافق التخزين قبل 
الشركات  وتتعثر  التدفئة  موسم 
حتت أســعار الغــاز املرتفعة، في 
وقت قلصت روســيا الشــحنات 
إلــى أملانيا عبر خــط أنابيب “نورد 
سترمي” الرئيس بنسبة 20 في املئة 
مــن طاقتها، وألقــت باللوم على 

العقوبات الغربية.
ووسط اندفاع الغاز، ارتفعت أسعار 
احلالية  للناقالت  اليومــي  اإليجار 
التي ســيحصل عليها التجار بني 
تشرين  ومنتصف  أيلول  منتصف 

الثانــي املقبلني إلى 105.250 ألف 
دوالر في اليوم، مــن نحو 64 ألف 
دوالر اآلن ونحــو 47 ألف دوالر قبل 
الواليات  املتجهة من  عام للسفن 
املتحدة إلى أوروبا، وفقاً لشــركة 

.Spark Commodities
وكانــت املعدالت أعلــى من مئة 
ألف دوالر يومياً فــي حزيران، قبل 
أن تنخفض عندمــا أدى حريق في 
الطبيعي  الغاز  لتصدير  منشــأة 
إلى  املتحدة  الواليات  املســال في 
انخفاض الصــادرات والطلب على 
القوارب. ويتوقع احملللون والتجار أن 
ينتعشــوا ألن الشركات التجارية 
حجــزت عديداً من القــوارب على 
أســاس طويل األجــل للتأكد من 
قدرتها على نقــل الغاز الطبيعي 
املســال، ممــا يقلــل بــدوره من 
مجموعــة الســفن املتاحة على 

الفور.
ولتجنب الوقوع في فخ املستقبل، 
ينطلــق التجــار في فورة شــراء 
للسفن. وأنفق العمالء 24.1 مليار 
الغاز  ناقــالت  دوالر علــى طلبات 
الطبيعي املســال اجلديدة -مبا في 
ذلك طلبات شــراء ثماني ســفن 
في أغســطس، ووفقاً لســتيفن 
جوردون، العضو املنتدب في شركة 
الشــحن كالركســون ومقرهــا 
لندن، فقد جتــاوزوا بالفعل الرقم 
القياســي للعام بأكملــه البالغ 

15.6 مليار دوالر 2021.
Rys- االستشارات لشركة   ووفقاً 

 257 حاليــاً  هنــاك   tad Energy
ســفينة في دفتــر الطلبات على 
مســتوى العالم، وتشير تقديرات 

الشركة إلى أن شــركات صناعة 
الســفن في كوريا اجلنوبية، وهي 
أكبر منتج لناقالت الغاز الطبيعي 
املسال في العالم، ال تتمتع بسعة 
مجانيــة للطلبــات اجلديدة حتى 

عام 2027.
ومن بني أكبر مشتري ناقالت الغاز 
الطبيعي املسال قطر، وهي واحدة 
من أكبر مصــدري الغاز الطبيعي 
املســال في العالم. وبرزت الدولة 
من  كواحدة  الصغيــرة  اخلليجية 
أفضل آمال أوروبا لفطم نفســها 
عن الغاز الروســي، وجتــري الدول 
األوروبيــة محادثــات معها حول 

عقود طويلة األجل.
ارتفاع أسعار السفن اجلديدة

وأدى الطلــب علــى الناقالت إلى 
ارتفاع أســعار الســفن اجلديدة. 
وتسهم أســعار الصلب املرتفعة 
والقــدرة احملدودة في حــوض بناء 
السفن أيضاً في تضخم الناقالت، 
حيث اقتربت أســعار البناء اجلديد 
من 240 مليون دوالر للسفينة من 
190 مليــون دوالر قبل عــام، وفقاً 

.Rystad لشركة االستشارات
وقال كوشــال راميــش، احمللل في 
شــركة االستشــارات، إن ارتفاع 
الناقالت وارتفاع معدالت  أســعار 
سلســلة  يغذي  الســفن  تأجير 
قيمة الغاز الطبيعي املسال ويعزز 
أســعار الغاز املرتفعة بالفعل في 
جميع أنحاء العالم. وقال، “التركيز 
األخير علــى أمن الطاقــة يعني 
أن الســوق بأكملها قد عادت إلى 
اتخاذ وجهة نظر طويلة األجل في 

شأن العرض والشحن”.

موسكو وبغداد تبحثان مستحقات الشركات
الروسية في قطاعي النفط والتسليح

خبير قانوني: آلية الدفع وفق العقد المبرم

بغداد ـ الصباح الجديد :
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  أســعار  ارتفعت 
في األســواق احمللية بالعاصمــة بغداد، فيما 
اقليم  اربيل عاصمة  اســتقرت في اســواق 

كردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد ســجلت امــس األربعاء ، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي 361 الف دينار، وسعر الشراء 
357 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس 

الثالثاء 358 للمثقال الواحد.
وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
أيضاً عند 331 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 
327 ألفــا. وفيما يخص أســعار الذهب في 
محال الصاغة، فان ســعر بيع مثقال الذهب 
اخلليجــي عيار 21 يتراوح بــني 360 الف دينار 
و 370 ألفــاً، فيما تراوح ســعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 320 الفاً و 330 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلــن مصــرف “الرافدين” احلكومــي، امس 
االربعــاء، اطــالق وجبــة جديدة من ســلف 
الدفــاع  ومنتســبي  والعقــود  املوظفــني 

والداخلية.
وقــال املكتــب االعالمي للمصــرف في بيان 
صحفــي، إنــه مت اطــالق وجبة جديــدة من 
ســلف  املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع 
والداخلية التي تبدأ من خمسة ماليني وحتى 
50 مليوناً بالنســبة للموظفني واملنتسبني و 
ســلف العقود تبلــغ 5 و10 ماليني وذلك بعد 
استكمال كافة إجراءات املنح وفق الضوابط 

والتعليمات.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أطلق املصرف الدولي اإلسالمي، امس األربعاء، 
العمل لشــركات الصرافة فئة A&B الول مرة 
في العراق. وقالت املدير املفوض للمصرف سها 
الكفائي، في بيان اليوم، ان هذا االمر يجري مبنح 

وكالة ثانوية رسمية خلدمة الويسترن يونني.
واضافت ان هــذه اخلدمة ســتتوفر في عموم 

احملافظات لتحقيق الشمول املالي.
وكانــت ادارة املصــرف قد اســتهدفت ضمن 
مبــادرة البنــك املركزي واحــد ترليــون دينار 
اخملصصــة لشــريحة ذوي الدخل احملــدود ذوي 
الراتب اقل من مليون دينار وباعلى ســقف 15 
مليــون دينار،والذين تبلغ نســبتهم %40 من 
موظفــي الدولة من حاملــي بطاقات املصرف 
الدولي االسالمي Debit card املوطنني رواتبهم 
لديه الذيــن خولوا ادارة املصرف باســتقطاع 
االقساط الشــهرية الكترونياً دون تدخل اليد 
البشــرية،وذلك من اجل الشــراء باالقســاط 
مســتفيدين من عروض الشــركات التجارية 

لسد احتياجاتهم الصحية والعلمية.

ارتفاع أسعار الذهب في 
بغداد واستقرارها في أربيل

وجبة جديدة من سلف 
الرافدين للموظفين 
والعقود والمنتسبين

المصرف الدولي اإلسالمي 
يطلق العمل لشركات 

A&B الصرافة فئة

ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
في بغداد و إقليم كوردستان

انفاق 24.1 مليار دوالر لتأمين سفن نقل “المسال” 

أزمة الغاز في أوروبا تشعل معركة عالمية لالستحواذ على الناقالت
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

Extension Public Tender Announcements for Tender No: 002-PC-22-EBS(2nd Announcement)
Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 

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 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 
Tender No.: 002-PC-22-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 with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 
date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield. Country 
of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Term of Delivery: CIF Umm Qasr Port Republic of Iraq, Incoterms 2020.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to baoxiaofang@
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)
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 September 4th 2022 based on the ITB documents and will be extended to 4:00 PM September 11th 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 
tender 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 compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of USD 70,000.00 And Valid for 180 days since the tender close day.
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 not later than 7 days 
before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

القسم : العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 

(مناقصة عامة - إعالن اول)
 مناقصة (2 /ادارة محلية/ 2022 ) 

(جتهيز ونصب مولدة سعة kv 500 عدد 2)

اســتنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم (ت/3288 في 2022/8/23) وكتاب 
قسم الهندسة املرقم 1644 في 2022/8/14

   تســر (محافظة البصرة / قســم العقود احلكومية ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم(املغلقة) مشروع  (جتهيز ونصب مولدة سعة kv 500 عدد 2)

- وبكلفة  تخمينية قدرها(314,000,000)  ثالثمائة واربعة عشر مليون دينار عراقي
- ضمن تخصيصات االشراف واملراقبة للمشاريع وحسب كتاب قسم التدقيق والرقابة املالية املرقم 2503 

في 2022/8/3
- موقع املشروع (املركز)   
- مدة التنفيذ (60  يوم) 

- وبعرض فني.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة  والصنف / كهرباء-ميكانيك –شركات متخصصة في هذا 

اجملال /وان تكون الهوية نافذة   
أوالً-  ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 

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

احمللي حملافظة البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ) ما يلي :
*القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية.

3-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية مببلغ اليقل قدره عن (62,800,000) 
اثنان وستون مليون وثمامنائة الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة 

او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان 
أدناه* ودفـــــع رســـم غيــــر مستـــرد  قـــدرة (100,000) مائة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا 

مــــن يــــوم اخلميس  املصـــادف 2022/8/25
خامســاً- ســيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس املصادف 2022/9/1   الســاعة 

العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس املصادف 2022/9/8 الساعة 12:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية (ال يســمح بها). العطاءات املتأخرة ســيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  

:
 الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم اخلميس  املصادف 2022/9/8 
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً - يجب أن يرفق بجميــع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (3,140,000) ثالثــة مليون ومائة واربعون 
الف  دينار عراقي على شــكل صك مصدق او ســفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 
العطاءات وفيما يتعلق بالشــركات االجنبية مراعاه مــا ورد في كتاب البنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة 
الصيرفة / قســم مراقبة املصارف االســالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب كتاب وزارة 

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

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

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد (12-14) من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطــاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اســتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االســتمارات املدرجة في القســم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الــذي مت قبول عطاءه . وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
عاشرا-على مقدم العطاء تقدمي العطاء بثالث (3) نسخ نسخة اصلية ونسخ عدد (2) اضافية وتكون جميع 
النسخ مختومة بختم حي من الشركة ( كافة الوثائق املقدمة من الشركة ) توضع النسخة االصلية في 
غالف منفصل وتأشر بعبارة ( النسخة االصلية ) ووضع كل نسخة من النسخ االضافية في غالف منفصل 
وتأشــر كل مغلف بعبارة (نســخة إضافية )وتوضع هذه (املغلفات االصليــة واالضافية في مغلف واحد ) 
اســتنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 

17598/7/4 في 2022/6/30
احدى عشر  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنى عشــر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي يوم العطلة .

ثالثة عشــر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 اربعة عشــر -االلتزام بتفضيل شــراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص اســتنادا الى كتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشــارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 

ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
  basra.gov.iq . خمسة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

ســتة عشــر -تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية  
بنســبة10% للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني ( العام ثم اخلاص ) أي 
االحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني استنادا الى وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية العامة 
/قســم االستشارات والتدريب ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 

20 لسنة 2021 .
مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :

•   تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العــدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 
قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة  باملســتحقات املالية اال بعد اقرار قانون 

املوازنة العامة  لسنة 2022  او توفرالسيولة املالية.
• يلتــزم مقدم العطاء بتقدمي فواتيــر اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل 
استالم قرار االحالة استنادا الى احكام املادة (16/اوال ) من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب 

وزارة املالية ذي العدد 5589 في 202/4/13
املهندس

محمد طاهر التميمي 
النائب الفني حملافظ البصرة 

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

First Extension Announcement for Tender No: 009-PC-22-EBS 
Provision of Cummins Generator Maintenance Materials 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Cummins Generator Maintenance Materials 
Tender No.: 009-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 seeking One or Two Contractors who have enough experience and ability to carry out the 
project of supplying Cummins generator maintenance material according to the delivery notice of the user department during 
the execution of the Contract. 
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 are sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM, 29th August 2022 based on the ITB documents. As per this extension announcement, 
proposals submission deadline is extended to 4:00 PM, 12th September 2022 (Iraqi Time).
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 10,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
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.
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شعر

لنا شوقي كرمي عن كم هائل من اخلوف 
و الهواجــس وهي جتوس أعماقه بعد أن 
تقرر أن يدخل ذلــك العالم املريب الذي 
القدر  وحتمية  عليــه  الظروف  فرضته 
،في البحث عن إجابــات عديدة وفريدة 
ملا يجول في خياله اجلامح من أســئلة 

غريبــة تراودها أحــام النهاية التي ما 
بعدها عودة إلــى احلياة، و هو ينظر إلى 
طبيبة التخدير واملــكان احملاط بأجهزة 
مختلفة تساعد على إعادة دقات القلب 
املوجع واملتعــب إلى وضعها الطبيعي، 
ونــراه يحــاول أن يتخطى تلــك احلدود 
التي يرسمها شــبح املوت اآلتي..ووجع 
الفؤاد الذي يحمله كصليب في منافي 
الهموم والقهر والضياع فيحاول جاهدا 
أن يبعد تلــك الهواجس واخملــاوف بأن 

يهمس لها : 
- ماذا لو طلبت منك االرتباط اآلن؟! 

وبعد أن تنفجر بضحكة عســلية..ترد 
عليه 

- قل لي كيف ؟! وانت تغادر إلى حيث ال 
أحد يدري ؟!!

لقد متكن الروائي شــوقي كرمي في هذه 
املشــاهد واحلوارات أن يوهم من حوله 
بأنــه ال يخاف وال يخشــى أي احتمال..
ويعبر عما في داخله مــن يأس وقنوط 
علــى احلياة التــي لم تتســع في يوم 
من األيــام إلى منحه مســاحة كافية 
لتحقيــق حلم واحد مــن أحامه التي 
رافقته منذ طفولتــه وهو مازال يتذكر 
إلى اآلن تلك املرأة املتشــحة بالســواد 
اعتادت  التــي  التســابيح  ترتــل  وهي 
ترتيلها عند كل غروب) ربي منك أطلب 
القول  ال من ســواك، امنحه حكمــة 

وجال الفعل وابعده رعونة الطريق ( ...
يذكرني الكاتب شوقي كرمي برأي سديد 
التونســي جميل  للباحــث والروائــي 
فتحــي الهمامي حــول جمالية املوت 
في الرواية...بقوله..فالثابت في جمالية 
املــوت في الروايــة يبدو في مســتوى 
التحــوالت االفقيــة والعمودية للخط 
الزمان واملكان  الســردي داخلها أي في 

وفي إختيــار بطل يعمل مع املوت وجها 
لوجه ...

ومما تقــدم أقــول أن شــوقي كرمي في 
روايته) نهــر الرمان ( جتربــة موت، كان 
يخوض معركة مع نفســه ومن حوله 
وفــي خضمهــا تولدت لديــه قناعات 
بأن لكل إنســان نهايــة يحتمها القدر 
عليه فيطالــه ..وقد أعترف هو صراحة 
عند قوله )ما املوت ذلك الســؤال الذي 
ال ميكن أن جتد له اجابــه مهما حاولت 
البحث والتقصي، تلك رحلة بدأت منذ 
األول ولم أجد لها  اإلنســاني  التكوين 
توقفــا أو انتهاء اال عنــد تلك اللحظة 
التي ال مامح لها، حلظة غريبة تأخذك 
مرافقيه،  ولهفــة  اجلــراح  نظرات  إلى 
اخلاليــة من الــود وااللفة والشــفقة، 
حني رأيت إليهم ابتســمت ،ألنهم وعن 
قصد حولوني إلى كائن يشــبه الفراغ، 
اللحظة عشــتها بكل مخاوفها  تلك 
احمــل على ظهري  وأنا  واحباطاتهــا، 
صليبا وطراوة حنجرة تردد ذات الســؤال 

األزلي: ما املوت،!(...
أقــول أن) نهر الرمــان ( روايــة كتبت 
بأســلوب التداعي والســرد غير اململ 
عالــم غريــب مشــحون بالكثير من 
الفلســفة الروحيــة والوجدانية التي 
كان يعيشــها الكاتب وهو يقترب من 
أمامه مثل  املوت بخطى تزحــف  جادة 
األفاعي تنشر في صحراء قاحلة...لكنه 
ورغم كل ذلك اخلوف والفزع من شــبح 
املــوت الذي يراوده ظل فــي أعتى حالة 
من الصمود والرضــوخ إلى األمر الواقع 
وإلى نظرات حاملة كانت تشــاغله عن 
بعد وتبعث في روحه الطمأنينة واألمل 
بالعودة إلــى احلياة مرة أخرى...حقا أنها 

رواية وجدانية وممتعة.

محمود خيون 
في كل مــا يكتب الروائي شــوقي كرمي 
يتجســد بني طيات حروفه املنهكة كل 
معنــى للضياع وتيه اإلنســان واغترابه 
داخــل روحــه املعذبة التــي تبحث بني 
انقــاض الزمن عــن وســيلة تصل بها 
إلى بر األمان عنــد تلك االعتاب البعيدة 
لامل املنشــود والرغبة اجلامحة لعناق 
األشــياء اجلميلة التي لطاملا ظلت حتلم 
واملوحشة  املقفرة  بدهاليزها  الولوج  في 
،لكن بصيــص األمل يظــل يراودها بني 
الفينــة واألخــرى حتى تتكــدس األيام 
معتمــة ثقيلة عند بواباتها املشــرعة 
لرياح عاصفة مايزال صفيرها املرعب ميأل 

االرجاء من حولها...
وفي روايته)نهر الرمان( يتحدث شــوقي 
كرمي مرة أخرى عــن عوالم غريبة وجتارب 
ملوت محقق..موت قد يبدو للوهلة األولى 
أنه رحلة إلــى العالم اآلخر العالم الذي 
يرعــب الكثير من النــاس، ويظل هكذا 
يتحدث إلى نفسه وجها لوجه وبصراحة 
عهدهــا هو منذ أن انفلتــت جلام خيله 
وغــادرت إلى حيــث الفضــاء املفتوح...
) ال جترؤ،الليلــة، علــى اجتيــاز حواجز 
األســئلة التي دوت مثــل إنفجار عبوة، 
وســط ضجيج الراكضــني بحزن صوب 
بــني ركام خرابه،  العيش  اعتــادوا  فراغ 
تظــل روحك تنفش ريــش انهيارها،منذ 
عدة أعوام وهي تقــاوم الوجع الذي صار 
مســتحيا ،في الزمن الذي نعيش فيه، 
كســرت جناحيك األيــام وكل ما عليك 
فعلــه، رفع رايات قبولك واستســامك  
ال طائل من مقاومــة تلك األنقاض التي 
تســميها)انا( ...( في هذا املشهد يوضح 

توغل السرد الفلسفي والوجداني في رواية »نهر الرمان« لـ«شوقي كريم« 

لقد تمكن الروائي شوقي 
كريم في هذه المشاهد 

والحوارات أن يوهم من حوله 
بأنه ال يخاف وال يخشى أي 

احتمال..ويعبر عما في داخله 
من يأس وقنوط على الحياة 

التي لم تتسع في يوم من 
األيام إلى منحه مساحة كافية 

لتحقيق حلم واحد من أحالمه 
التي رافقته منذ طفولته وهو 
مازال يتذكر إلى اآلن تلك المرأة 

المتشحة بالسواد وهي ترتل 
التسابيح التي اعتادت ترتيلها 

عند كل غروب) ربي منك أطلب 
ال من سواك، امنحه حكمة 
القول وجالل الفعل وابعده 

رعونة الطريق (

نصوص

صدر حديثا

حسن أكرم*

الرَُّجل العاشق هكذا يبدو اسمه، كان يقف 
عند ســطح البناية التي يسكن فيها، حيث 
تشــتبك أســاك الكهرباء العشوائية فوق 

سمائِه وتتفّرق خّزانات املاء على أرضه.
يظهر الرَُّجل العاشــق وهــو يتلّصص على 
دخول جوقٍة من الشــرطة إلــى باب العمارة 
في األســفل. وعلى بُعِد أمتــارٍ من املدخل، 
تصل للتوِّ حبيبُته املســكينة - هكذا تبدو- 
لتنتظرَه هناك، دون أن تنتبه لوقوف ســّيارات 
الهادئ على  الشرطة العشوائي في الشارع 

الدوام.
سيســتغرق وصوُل الشــرطة إلــى الطابق 
الثالــث دقيقًة ونصف، ورّبــا دقيقتني، حتى 
يجتمع شــمل جوقة الشــرطة. فقد الحظ 
العاشــق أن من بينهم ثاثة مسلحني بأوزان 
غير مناســبة لهذه املهنة. وبعد أن يتأّكدوا 
من أنه قد هرب من الشــّقة قبل وصولهم، 

سيفّكرون حتماً بتفتيش السطح.
لذا كْم خياراً لدى الرجل العاشق؟

أوالً: أن يرمــي بنفســه من أعلى الســطح، 
ويسقط قرب سيارة حبيبته ملّطخاً بالدماء، 
وهو يرتدي كلسونه القصير وبصدره العاري، 

هل هذه نهاية يرتضيها العاشق لنفسه؟ 
ثانيــاً: أن يغامر ويقفز على ســطح العمارة 

اجملاورة ويكتشَف مصيره هناك. 
رجال الشــرطة تأّخروا عند الباب، وحدث أن 
اختلفوا على طريقة كســر القفــل، كانوا 
للتوِّ قد اجتمعوا فــي هذه اجلوقة، كلُّ واحد 
منهم كان يعمل في مــكاٍن مختلف، لكن 
وبقرار ُمســتحَدٍث وُمســتغرٍَب متّ جمُعهم 
هم ألّول مّرة بهّمة  حتت ظّل هذه اجلوقة، وزجُّ

تفتيشية من هذا النوع.
العاشــق كان قد قفز ثــاث مّرات أو أكثر 
إلى الهبوط بســام،  حّتى وجد منفــذاً 
لكنه سرعان ما تدارك محنته، فا ننسى 
أنه عارٍ وما من مخرج وسبيل سوى سيارة 
حبيبته. ركض نحو السيارة، وهو قد تخّيل 

للتّو حجَم اخلطأ الذي يقترفه بحّقها. 
بنٌت جميلة ومحترمــة تنتظر رجاً هارباً 
من العدالــة يركض عارياً نحوها ماذا ترك 

لسمعِتها إذن؟

نظرا إلى وجهه ودّققا، ثّم اســتدركا أنه 
ليس الرجل املطلوب

بينمــا كانوا قــد متّكنوا من فتــح الباب 
والدخول إلى شّقته، كان هو في السيارة 

يصرخ بصوٍت مرتبٍك »بسرعة إلى األمام«. 
شــعرَ للحظٍة أنه قد ُولد من جديد، وأّنه 
محظــوظ جّداً بوصــول حبيبته في هذا 

الوقت.
لكن سرعان ما ذابت تلك السعادة عندما 
سألته عن الِوجهة التي سيذهبون إليها؟ 
حلظتهــا تنّبه إلــى ما تأّخر في شــرِحه، 
عريه وقفزته من البناية املقابلة وسيارات 

الشرطة. 
وتقّلٍص في  التنّفــس  شــعر بضيٍق في 
عضات الكتفني وألٍم ُمتِعب في الظهر. 

انفــكَّ يفّكر بتفضيل ســقوطه  ثم ما 
منتِحراً، على أن يشــعر بــكلِّ هذا احلَرَج 

والتيه.
ثم سرعان ما تغافَل عن كلِّ ذلك، بالتنبُّه 
لفرصــِة اختبار حقيقي وصــادق ممكن أن 

يحدث اآلن، أن ينكشف على حبيبته بهذه 
الطريقة الشــّفافة ميكن أن تكون فرصًة 

الختبار حّبها له. 
فبعــد أن أعياه التفكيــر بحقيقة حّبها 
له، هــل حتّبه كفــرد بعزٍل عــن وجودِه 
بــني اجلموع، أو أّنها حتبــه كممّثل للحب 
التلفزيونات، هبط  في  املعروف  بشــكله 
عليه ســؤال ثقيل: »إلى أين سأذهب اآلن 

وأنا عارٍ«. 
ثم شــعر للحظــٍة أّن حبيبته قد تتحّرج 
من وجوده معها بهــذا الوضع، فنظراتُها 
إليه مرتِبكة، أضف إلى ذلك نظرات الناس 

نحوهما وهما ميّران في كّل مكان.
اســتيقظ من نومــه الثقيــل منزِعجاً، 
وهو يشــعر بأن رجاً مــا كان يجثو على 
صدره للتّو، وما إن اســتردَّ أنفاسه، حتى 
تنبَّه لصوِت البــاب وهو يرجتُّ، كأن أحداً ما 
ر جوقة الشرطة الذين  يحاول كسره. تذكَّ
ــر بالهروب  داهموه فــي احللم، ولم يفكِّ
ر فقط بــأن يرتدي بنطلوناً  هذه املّرة، فكَّ
وقميصاً، قبل أن يّتجه بنفسه إلى الباب 
وعندما فتحه وسحب املقبض إليه، اندفع 
الداخل وسقطا  إلى  الشــرطة  اثنان من 
أرضاً غير متوّقعني من العاشــق أن يفتح 
الباب بنفسه، تدحرجا على بطنيهما ثم 
اســتعادا اتِّزانَهما. لكن عندما نظرا إلى 
وجهه ودّققا فيه، ثّم اســتدركا أنه ليس 
الرجــل املطلوب، هو ليــس أكثر من رجل 

عاشق عادي.

* كاتب من العراق

1
»األصول احلضارية واجلمالية

للخّط العربي«
تُصدر منشــورات »خطوط وظــال«، قريباً، 
طبعة جديدة من كتــاب »األصول احلضارية 
للتشــكيلي  العربي«،  للخــّط  واجلماليــة 
والناقــد الفني العراقي شــاكر حســن آل 
ســعيد )1925 - 2004(. صــدر العمل للمّرة 
األولى عام 1988، ومن خاله حاول املؤّلف سّد 
ثغرة في األبحاث حول اخلّط، التي لم تقترب، 
بحسبه، من أسئلة أساسية َحرِّية بالكشف 
التي يستبطنها«.  التحتانية  »الطبقات  عن 
كشــٌف يتطّلب منهجــاً بنيويــاً، وبحثاً ال 
يكتفي باّطاعنا علــى أصل التدوين اخلّطي، 
بل يتناولــه في أبعاده الثقافيــة واحلضارية 
والنفســية واالجتماعية واجلمالية، وكذلك 

األلسنية

2
ن العربي: قبائل العرب في  »نشأة التمدُّ
البصرة والكوفة في القرن األّول الهجري«

ن العربي: قبائــل العرب في  »نشــأة التمــدُّ
البصرة والكوفة في القــرن األّول الهجري«، 
عنوان كتاب للباحث عبــد احلكيم الكعبي، 
يصدر قريبــاً في طبعة مشــتركة عن دارَْي 
يناقش  الثقافيــة«.  و«الروافد  النــدمي«  »ابن 
املؤّلف جدلية القبيلة والدولة، في مســعى 
للوقــوف على طبيعة العاقــة بينهما: بني 

والدولة  اجتماعــي،  كناظــم  القبيلــة 
كنظام وبُنية جامعة للمجتمع. وهو يرى 
أّن هجرة القبائل العربية من شبه اجلزيرة 
والكوفة  البصــرة  مدينَتي  وتأسيســها 
ن العربي  في العراق ميّثــل أّول جتربة للتمدُّ
وأّول مختبر لصياغة  بعد ظهور اإلسام، 

مجتمع عربي جديد.

3
»الرواية والقارئ وزواج املتعة«

لناصر ونوس
صدر حديًثا للناقد واملترجم السوري ناصر 
ونوس كتاب »الرواية والقارئ وزواج املتعة«، 
وذلك على منصة أمازون بصيغتني ورقية 

وإلكترونية.
ويقوم هــذا الكتاب على قــراءات أجراها 
ونوس لروايات عربيــة وعاملية جتمعها ما 
ميكن تسميته بتعة القراءة، أو ما كان قد 

أسماه روالن بارت »لذة النص«.
والروايات هي للكتاب: أمني معلوف، إيزابيل 

الليندي، برناردو إتشــاغا، إيتالو كالفينو، 
زوســكيند،  باتريك  لويــس ســبولبيدا، 
ميخائيــل بولغاكــوف، أنطونيو تابوكي، 
فرانز كافكا، جمال الدين بن شــيخ، حيدر 

حيدر، وحسن سامي يوسف.

4
»املعرفة من منظور نقدي« لرشيد 

اخلديري
عن منشــورات دائرة الشارقة في اإلمارات 
للشــاعر  املتحــدة، صدر حديًثا  العربية 
والناقد املغربي، رشيد اخلديري، كتاب نقدي 
بعنوان »املعرفة من منظور نقدي«، يتناول 
فيه حتوالت املمارســة النقديــة العربية 
واشــتباكها مع املعرفة، حيث ال نقد من 

دون معرفة، وال معرفة من دون نقد.
ومما جاء في تقدميه:

املعرفة تطور وسيرورة واستقصاء، وبناؤها 
يََتَطّلــُب أفًقا زمنًيــا يتخّطى الكائن إلى 
ما هــو ممكن. إن بناء املعرفــة املوضوعّية 
رهان حتمــّي وبحث دائم وقلق متوثِّب بني 
العوالم املغلقة واملفتوحة في اآلن نفسه، 
وفي عالٍم كهذا مأخوذ برياح التغيير وقّوة 
اليوم  العوملة، فــي حاجة  الّتحول ودبيب 
إلى وقفة تأّمل وقفــزات للتجاوز ووالدات 

إبستيمية أخرى.

سميرة بن عيسى* 
 حتبُّ الّنساء املرايا

فهنَّ الّصديقاُت دوًما لدمعاتهْن
ال يَبحن بأسرارهّن كما تفعل األخرياُت 

لذلك هّن الوفياُت دوًما
وهّن رفيقاُت عزلِتهْن

يُربني أحامهّن كنهٍد صغيٍر 
على حاّفة اجلُرح فوق الّزجاج الّنقيِّ

فمذ صار صوت الّنحاس يروِّع نوم الّصغار 
بصدر »أنانا«

لَدانَُة أجسادهّن توّترهنَّ
ا ويجرحهّن ضجيج  وجترحّن األنوثة جــدًّ

احلواسِّ ببهو الّذواِت
وجترحّن األيادي كذلك 

والّنظراُت التي تَخِدُش اجلّلنارَ املُراَع
على البشراِت الطرّيْة.

هنــاك مرايا صناعّيٌة فــي حقائب تلك 
الّنساء

وأخرى على األرِض أو في الّسماِء 
ترقُّ حنانًا إذا صقلتها الّطبيعُة حبًّا

لتصبح ملســاَء عاكسًة في عناصرها 
األزليْة.

)2(
حتبُّ الّنساء املرايا

رفيقاتهّن الّاتي تُشاكلهنَّ
فتلمُع كاملاء ناعمًة في زجاِج املطرْ

قطرة قطرة..
ثم وجًها فوجًها

تغيِّر أشكالها فوق منحدر الّليل 
حّتى يعانقَن أشباههنَّ على جنمٍة

أو على ُحلٍُم في استدارِة وجِه القمرْ
تَْهجُس اآلن ســيدٌة خلف هــذا الّزجاج 

: الّرقيق بصوت نقيٍّ
مرايا محّدبٌة لأللْم

مرايا مقّعرٌة للفرْح!.

كما يتقّمُص سرُْب غيوم قطيع ظباْء
تتقّمُص تلك املرايا قلوَب الّنساْء

بغير مساحيق فوق الّندوِب

بغير عطورٍ
بغير كاْم!

تتَقرَّى املساَم على اجللْد حّتى
يصرَْن بخارًا كأشباههنَّ بوجه الغماْم

يتخففَن من صور احلزِن
يُعرجَن نحو اجملراِت حيث

تُصادقُهّن الّنجوُم املضاءُة في كلماِت
املائِك واألنبياْء..

)3( 
حتبُّ الّنساء املرايا

مُتاثُل روَح الهواِء العظيمِة أرواحُهَن
تدللهنَّ وال جترح امللْمَس العْذَب

في بشراِت الرخاِم
لذا حنَي يُسِقْطَن أحاَمهنَّ الكثيفة

فوق سماٍء ُمَشّبعٍة بالرطوبِة
أو فوق قلِب صبيٍّ

يسامُر أقرانه في الّرصيِف
ستعلو بهّن بغير جناٍح ليبصرْن..

يقول الّرسول محّمد )ص(:
»املؤمن مرآة أخيه..«..

لذلك نحن نحبُّ املرايا
هي الذات في عمقها املعنويِّ

حُتررنا من إطار املكاِن ألبعد ما نشتهيِه
لهذا الوجود الكبير بأرواحنا 

كي جنرِّب سّر الّزجاج النقيِّ
بحّس املرايا املشابه جًدا

أنوثتنا، يشبه األمر معنى القوارير 
حني تشفُّ الّذواُت الّصقيلُة

حّتى يحلَّ بها اهلل في سفر العارفنَي.
كمثِل ائتاِف ثاثني وجًها

بوجِه )الّسيمرغ(.

 * شاعرة من اجلزائر

صديقاتهّن المرايا

عن اللحظة التي يستغرقها رجل الشرطة للوصول 
إلى الطابق الثالث

غالف الرواية

من اعمال الفنان جبر علوان
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
بإمكان الكالب البكاء فرحًا

كشفت دراســة أجراها باحثون يابانيون في 
جامعة أزابــو أن الكالب ميكن أن تذرف دموع 
الفرح عندما يجتمع شملها مع أصحابها 
من البشر، وذلك وفقا لنتائج الدراسة التي 

نشرت في مجلة »كارانت بايولوجي«.
وقــام فريــق بقيــادة الباحــث تاكيفومي 
كيكوســوي بالتحقيق فيمــا إذا كان هذا 
يحدث ليس مع البشــر فقــط، ولكن أيضا 
مع أصدقائها من ذوات األرجل األربعة فإنها 

تبكي أحيانا عندما تغمرها العاطفة.
وأوضح كيكوسوي: »وجدنا أن الكالب تذرف 
الدمــوع املرتبطــة باملشــاعر اإليجابية ... 
واكتشــفنا أيضا أن األوكسيتوسني مبثابة 

آلية محتملة تكمن وراء ذلك«.
وتوصــل كيكوســوي وزمــالؤه إلــى هذا 
االكتشــاف بعــد أن وضعت إحــدى كالبه 
صغارا وعند إرضاعهــا، كانت التعابير على 
وجه الكلبة تتغيــر، وقال العالم إن الدموع 

كانت تتترقرق في مقلتيها.
وأضاف كيكوســوي: »هذا أعطاني فكرة أن 

األوكسيتوسني قد يزيد من الدموع«.

شركة صينية تعاقب موظفيها 
بتناول البيض

واقعة  الصينية  سجلت مدينة تشنغتشو 
غريبة مــن نوعهــا حيث أجبرت شــركة 
موظفيها على تناول البيض النيء وصلصة 

اخلردل كنوع من العقاب.
وفضح أمر هذه الشــركة طالب كان يتدرب 
لدى شركة Zhengzhou للتكنولوجيا التي 
شــهدت هذه الواقعة، حيث نشــر مقطع 
فيديو لعدد مــن املوظفني وهــم يتناولون 
البيــض والصلصــة كعقــاب لهــم عند 

تقصيرهم عن العمل.
ولفت إلى أن الشــركة قامــت برفضه من 
التدريب بعد أن رفض تنــاول البيض النيء، 
كعقاب لــه في تقصيــره بالعمــل، كما 
جعلتــه يكتب أســبابًا شــخصية، لتبرير 
إنهاء فترة تدريبــه. يذكر أن مقطع الفيديو 
الذي نشــره الطالب أثار ضجة على مواقع 
التواصل االجتماعي التي تعجبت من تصرف 

الشركة، وطالبة مبعاقبة مسؤوليها.

سر ارتباط القهوة بالتدخين
لطاملا ارتبط فنجان القهوة في الصباح مع 
إدمان السجائر لدى املدخنني، وسط تساؤل 
عن ســبب هذا االرتباط الذي يجعل األمرين 

متالزمني.
تابــع باحثون  ولإلجابة عن هذا التســاؤل، 
أميركيــون مــن جامعة فلوريــدا، مركبني 
فــي القهوة يؤثران بشــكل مباشــر على 

مستقبالت النيكوتني في الدماغ.
وقال مؤلف الدراسة روجر بابكي، أستاذ علم 
العقاقير في كلية الطب بجامعة فلوريدا: 
»تســاءلت كثيرا عن ســبب تالزم العادتني. 
كثير من املدخنــني يبحثون عن القهوة في 
الصبــاح. أردنا أن نعرف مــا إذا كانت هناك 
أشــياء في القهوة تؤثر على مســتقبالت 

النيكوتني في الدماغ«.
ووفقا لوكالة »يــو بي آي« لألنباء فقد طّبق 
الباحثــون محلــول قهوة محمــص داكن 
على اخلاليا التي تنبعث منها مســتقبالت 

النيكوتني لدى فئران.
وخلــص الباحثــون إلى أن مركبــا عضويا 
في القهوة قد يســاعد في استعادة اخللل 
الوظيفــي للمســتقبالت الذي يــؤدي إلى 
الرغبة الشديدة في النيكوتني لدى املدخنني.
بحثها  نتائــج  فلوريــدا  جامعة  ونشــرت 
فــي دورية »نيورو فارماكولوجــي«، علما أن 
الباحثني أكدوا علــى ضرورة إجراء املزيد من 
البحوث على نطاق واســع، وتطبيقها على 

البشر.

وداد ابراهيم:

تبقــى االعمــال الفنيــة فــي 
التلفزيونية  والدراما  الســينما 
والتي تنتمي الى الرعب ومشاهد 
دمية  قبــل  من  والذبح  القتــل 
او طفلــة هي االكثر مشــاهدة 
من قبل املتابعــني صغارا وكبارا، 
الرعب  اعمال  الكثير من  وصارت 
الســينمات في  التــي تقدمها 
العالم تتحول اما الى مسلسالت 
او افــالم كارتونيــة، لكي حتقق 
مشــاهدات من قبــل متابعيها 
بــكل اصنافهــم،  والكثير من 
اعمال الرعــب يعاد انتاجها بعد 
ســنوات وبصورة مغايرة وبوجوه 
مع  وتتواصــل  جديــدة،  فنيــة 
املشــاهد لســنوات لتبقى هي 
االفضل واالكثر مشاهدة، وما ان 
االعالن رسميا عن مسلسل  بدأ 
الرعب »ونزداي ادامز«  على موقع 
شبكة النتفلكس وعلى موقعها 
الرسمي على شــبكة التواصل 
االجتماعي »االنســتكرام« حتى 
عالية،  مشــاهدات  على  حصل 
واملسلســل من بطولة  املمثلة 
»جينا اورتيغا وكاترين زيتا ولويس 
وجورجي  دوهــان  وهنتر  جوزمان 

فارمر«

أدامز«شخصية خيالية  »وينزداي 
الكاريكاتير  رســام  إنشــاء  من 
األمريكــي تشــارلز آدامــز كان 
أول ظهــور لها عــام 1938 في 
األسبوعية،  النيويورك  صحيفة 
وشخصية وينزادي هي فتاة تبلغ 
7 أعوام ترتدي فستان  من العمر 
وتعتبر  ضفيرتان  ولديها  أســود 
أحــد أفــراد عائلة آدامــز تتميز 
الشخصية بالبرود واخلبث واملكر 
واخلداع  ونظراتهــا احلادة اخمليفة 
ومالمح الســخرية التي تنتابها 

ان تنهي  من االخرين حني تقــرر 
في  الشخصية  ظهرت  حياتهم 
واملسلسالت  األفالم   العديد من 

والكرتون.
املسلســل مكــوَّن مــن ثماني 
حلقات يتجاوز وقت احللقة ألكثر 
من نصف ساعة هو عبارة عن لغز 
يتمحور  غامض وخارق للطبيعة 
حــول »وينزداي« خالل ســنوات 
»نيفرمور«  أكادميية  في  دراستها 
الغريبة. إذ حتاول »وينزداي« إتقان 
قدراتها الروحية اجلديدة وإحباط 

التي  الوحشــية  القتل  موجــة 
أرهبت بلدتها احمللية، إضافة إلى 
حّل اللغز اخلــارق للطبيعة الذي 
تورَّط فيه والداها منذ خمســة 
ذلك  ويتزامن كل  عاًما.  وعشرين 
مع رحلة اكتشــافها لعالقاتها 
مع  للغاية  ــدة  واملعقَّ اجلديــدة 

الطالب الغرباء واخملتلفني.
مــوح واملثابر اخمللص  اخملــرج الطَّ
لعائلة »آدامز«، »تيم برتون«، يريد 
أن يُخــرج هذا املسلســل كأول 
عمل إخراجي تلفزيوني له. ويُذكر 

أن لـ«تيم« تاريًخا حافاًل في رواية 
القصــص املُلهمة وشــخصية 

ادوارد في فلم »ليديا ديتز«
والــذي يتحــدث عــن املغتربني 
اجتماعيا، وشخصية بامتان واالن 
يقدم رؤيته الفريدة في شخصية 
وينــزداي وزمالئها فــي اكادميية 

نيفرمور.
شــخصية  عرض  اقتــراب  ومع 
العمل  فريق  يشــعر  »وينزداي«، 
مبســؤولية  وفنيني  اداريــني  من 
الشــخصية  لتقدمي هذه  كبيرة 

الفريدة في صورة تناسب جميع 
واجلُدد.  منهم  القدامى  اجلماهير 
ملواجهة  تســتعد  والشخصية 
العالــم الغامض واخمليف ملرحلة 

البلوغ.
أورتيجا  جينا  املسلســل  بطلة 
والتي ظهرت لهــا عدة لقطات 
مــن كواليس العمــل ومبا يعبر 
عن مقاطع تثيــر اخلوف والرعب، 
وهي ممثلة ســينمائية أمريكية 
ومتعددة  وشــعبية  وموهوبــة 
احلقيقي  اسمها  االستخدامات. 
الكامل هو جينا مــاري أورتيجا. 
في مسلسل  بدورها  اشــتهرت 
»يانك جني« ولــدت في 27 ايلول 

2002 في كاليفورنيا.
وتعد افــالم الرعب التــي تبثها 
اطبــاء  وحســب  الفضائيــات 
نفســانيني بأنها تؤثر بشدة في 
تشــكيل ســلوكيات الطفــل 
وغرس مفاهيم القيم اإلنسانية، 
داخل وجدانه، ولها تأثير ســلبي 
في تكويــن مفهومه جتاه احلياة، 
محذرين من خطورة ترك الطفل 
وحيدا أمــام التليفزيون، أو لعبه 
أن  إذ  بالتليفون لساعات طويلة، 
املادة  تبثها  كبيرة  هناك مخاطر 
الفيلمية، ال تتماشــى مع سنه 
وإداركه وطبيعة املرحلة العمرية 

التي مير بها.

االعالن عن مسلسل الرعب »ونزداي ادامز »
يحصل على اعلى مشاهدة

ميركل تفوز بجائزة فيليكس هوفويه - بوانيى - اليونسكو للسعي إلى السالم

قصة قطة استخدمتها المخابرات 
األمريكية في التجسس

الصين تغير نهاية أحداث أفالم »مينينز«

 يتحدث عن شخصية خيالية ظهرت عام 1938 في صحيفة »نيويورك األسبوعية«

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت النجمة املصرية شــيرين 
عبــد الوهــاب عــن رغبتها في 
اســتكمال تعليمهــا اجلامعي، 
مشــيرة إلــى أن من شــجعها 
الشــاعر  هو  األمــر  هــذا  على 

والسيناريست أمين بهجت قمر.
لبرنامج  هاتفيــة  مداخلة  وفي 
“معكــم” مــع اإلعالميــة منى 
عبد  شــيرين  هنأت  الشــاذلي، 
الوهاب الشاعر أمين بهجت قمر، 
عقب حصوله على البكالوريوس، 
مؤكــدة أنــه شــجعها علــى 
عليها  لترد  تعليمها،  استكمال 
منى الشــاذلي، قائلــة: “ده خبر 

املوسم”.
كما أكــدت أيًضا شــيرين عبد 
الوهاب، في برومو البرنامج، أنها 
بهجت  أمين  مــع  التعاون  بصدد 

قمر في أغنية جديدة مشتركة.
يشــار إلى أنه كانت شيرين عبد 
الوهاب كشــفت مــن قبل أنها 
بأكادميية  دراستها  لم تستكمل 
انشــغالها  بســبب  الفنــون، 
أغنيــات جديدة وحفالت  بتقدمي 
أن  إلى  للجمهور، حيث أشــارت 

عن  شــغلتها  احليــاة 
خالل  وذلك  التعليم، 

ردهــا على ســؤال 
أحــد متابعيهــا، 
حــول مؤهلهــا 
 ، ســي ا ر لد ا
حســابها  عبر 
الشخصي على 

“إنستغرام”.
قبل  وكانت 

عشــر 
ســنوات 

وباألخص في عام  2012، 
شيرين  كشــفت  قد 
أثنــاء حلولهــا في 
برنامج “التفاحة”، 
قدمته  الــذي 
نــة  لفنا ا
نيكول ســابا 
قنــاة  علــى 
أنها  “احليــاة”، 
تشعر 

بالندم لعــدم حصولها على أي 
تعليمية، سواء جامعية  شهادة 
أو ثانوية أو حتى إعدادية، وكذلك 
ندمها على عدم معرفتها اللغة 

اإلجنليزية.
وقالــت شــيرين آنــذاك: “كنت 
في التعليم حتــى الصف األول 
اإلعــدادي عندمــا وقــع زلــزال 
1992، كنــت أخــاف أن أذهــب 
إلى املدرســة”، وأشــارت إلى أن 
لها  تسببت  للزلزال  مشاهدتها 
في فوبيــا، إذ كانــت تتخيل أن 
عليها  تســقط  سوف  املدرسة 
فــي أي حلظة، لذلك كانت تهرب 
في شوارع  وتتجول  املدرسة،  من 

القاهرة.
كانت  أنهــا  شــيرين  وأوضحت 
تهــرب بعد أن توصلهــا والدتها 
إلــى بــاب املدرســة، خاصة أن 
أسلوب الدراســة لم يكن جيداً 
وال يعجبهــا. وتابعــت: “نتيجة 
وأنا  لذلك لــم أكمل تعليمــي 
نادمة، ألنني أشعر باحلرج عندما 
تتحدث ابنتــاي باإلجنليزية داخل 
املنزل، أو عندما تسأالن عن شيء 
باإلجنليزية، وال أعرف ماذا تقوالن”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
داخــل مكاتب اخملابــرات األمريكية 
»ســي أي إيــه« جلــس عــدد من 
أدمغتهــم  يعصــرون  املســؤولني 
على  األخيرة  اللمســات  وضع  قبل 
خطتهــم اجلديــدة، كانــت احلرب 
تبدو باردة بني بالدهم والســوفييت 
علــى املســتوى العســكري، لكن 
الســري كانت  اخملابرات  في عالــم 
احلرب مشــتعلة عن أخرهــا، كانوا 
في الســتينات من القرن العشرين، 
الوقت الذي عج باإلثارة واألحداث في 
كثير من بقاع الكــرة األرضية، ولم 

تكن اإلثارة أقل في بالد العم سام.
اجلواســيس  عــن  البحــث  كان 
يتوقف  وال  مســتمر  الســوفييت 
وحقيقــة وجودهم داخــل األراضي 
األمريكية أمر مســلم به، لذا كان 
الســؤال دائًما حول كيفية اإليقاع 
بهــم، وهنا ولد »مشــروع كيتي«، 
اخلطة التي كانت ستكلف اخملابرات 
األمريكية 10 ماليني دوالر لتنفيذها، 

أما بطلهــا فلن يكون من البشــر 
بل قــط، مجرد قــط. الفكرة التي 
األمريكية  العقليــة  إليها  تفتقت 
حينهــا هــي زرع شــخص ال يثير 
الريبة ويســتطيع التحــرك بحرية 
يستمع لكل ما يجري حوله وينقله 
بشــكل دقيــق ومفصل يســاعد 
هذه  لكن  باجلواسيس،  اإليقاع  على 
املعايير لم تكن تنطبق على إنسان 
فــكان االختيار األفضــل في رأيهم 
أن يســتعينوا بقط، لكن عليه قبل 

البــدء في العمليــة أن يجرى عليه 
بعض التعديالت.

ووضــع القط حتت مشــرط اجلراح 
متهيــًدا إلطالقــه فــي العمليــة، 
التي نشرت  املســتندات  تروي  كما 
تفاصيلهــا صحيفة »اكســبرس« 
البريطاينــة. وقــام رجــال اخملابرات 
األمريكية بــزرع ميكروفونًا في أذن 
بذيله  أســالًكا  أوصلوا  القط، كما 
وصل  كـ»هوائــي«  الذيــل  ليعمل 
في  تخييطها  مت  ببطاريــة  كالهما 

صدره.
كانت الفكرة في االستعانة بالقط 
أن أحًدا لن يلقي بــاالً لقط يجلس 
على الشــباك أو يتمشى بجانبه أو 
يجلس أســفل كرسيه، ولن يتخيل 
أحًدا أن القط ينقل احلديث مباشرة 
األمريكية،  اخملابــرات  مكاتــب  إلى 
عديدة  الختبــارات  القــط  وخضع 
الفكرة، وجــاء موعد  أثبتت جنــاح 
االختبــار األخير. يوًما عاديًا عاشــه 
األمريكان الذين خرجوا لشم الهواء 

متابعة ـ الصباح الجديد:
في  املعروضة  النســخة  تضمنت 
الصني من أحدث أجزاء سلســلة 
»مينينــز«  املتحركــة  الرســوم 
اخلتامي  املشــهد  تعديــالت على 

للفيلم.
وتشــير التعديالت، غيــر املوجودة 
للفيلم،  األصليــة  النســخة  في 
إلى أن الشــرطة متكنت من إلقاء 
الذي  ويل كارنــاج،  القبض علــى 
العمل،  الشرير في  ميثل شخصية 
السجن، ما جعله  بإيداعه  وقامت 

شخصاً صاحلاً.
»مينينز:  فيلــم  عروض  وانطلقت 
ذي رايز أوف جرو« في دور الســينما 
الصينية في 19 آب اجلاري، وهو اجلزء 
»ديسبيكبل  سلسلة  من  اخلامس 
مــي«. ويتنــاول هذا اجلــزء قصة 
شــباب جرو، وهو الشرير اخلارق في 

السلسلة.
ولم يتــم إجــراء أي تغييرات على 
مشــاهد فيلم الرسوم املتحركة، 
ولكن أُدرِجت في نهايته مجموعة 
ففي  وتعليقــات.  ثابتــة  لقطات 

الفيلم،  مــن  األصلية  النســخة 
يفلــت معّلــم جرو، ويــل كارناج، 
بعد محاولة ســطو،  العدالة  من 
موقع  بحســب  باملوت،  يتظاهر  إذ 

»احلرة« األمريكي.
ولكن في النسخة التي تُعرض في 
الصني، ألقت الشرطة القبض على 
ملدة  بالسجن  عليه  وُحكم  كارناج 
20 عاماً. وأدت العقوبة إلى إصالح 
»شــغفه  في  فمضى  ســلوكه، 
بالتمثيل« من خالل »إنشــاء فرقة 
مســرحية«، وفق ما أوضح النص 

املدرج في ختام الفيلم.

أما بالنســبة إلى جرو، فقد أصبح 
والــداً منوذجياً و«عــاد إلى الطريق 
النهاية  أفادت  ما  على  الصحيح«، 
البديلــة، خالفــاً ملا درجــت عليه 

األفالم السابقة في السلسلة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت 
القارية  نهاية »مينينز« في الصني 
جرى تعديلها بطلب من الرقابة أو 
من منتجي الفيلــم. ويبادر بعض 
إلى  املنتجني من تلقائهــم أحياناً 
حذف مشاهد من أعمالهم بهدف 
احلصــول على موافقــة للبث في 

السوق الصينية.
وتتولــى جلنــة رقابــة مراجعــة 
والسينمائية  التلفزيونية  األعمال 
قبل عرضها  واألجنبيــة  الصينية 
على شاشــات الدولة اآلســيوية 

العمالقة.
و«مينينز« ليــس أول فيلم أجنبي 
تقــوم اللجنــة بإدخــال تعديالت 
عليه جلعله متوافقاً مع ما القيم 
الصينية، خصوصــاً في ما يتعلق 
باألعمال التــي تتوجه إلى الصغار 

والشباب.

شيرين عبد الوهاب تقرر استكمال
تعليمها الجامعي

متابعة ـ الصباح الجديد:
 - أعلنت جائزة فيليكــس هوفويه 
إلى  للسعي  اليونســكو   - بوانيى 
الســالم اجلائزة لعام 2022 عن فوز 
أجنيال ميركل، املستشــارة االحتادية 
األملانيــة الســابقة، بجائــزة هذه 
بشأن  لعملها  تقديراً  وذلك  الدورة، 
الالجئني، هذا وســوف  اســتقبال 
يجرى اإلعــالن عن موعــد ومكان 
حفل تسليم اجلائزة في وقت الحق.

وقــال دونيــس موكويجــه، رئيس 
موكويجه،  دونيس  التحكيم،  جلنة 

طبيب نســائي وحاصل على جائزة 
نوبل للسالم لعام 2018: تأثَّر جميع 
أعضــاء جلنــة التحكيــم بالقرار 
الشــجاع الــذي اتخذتــه فى عام 
2015، والذي انطوى على استقبال 
أكثر من 1,2 مليــون الجئ منحدر 
بصورة خاصة من ســورية والعراق 
وأفغانستان وإريتريا، لقد كان درساً 

تاريخياً.
وقالــت أودرى أزوالى املديرة العامة 
لليونســكو: مبــا أنَّ املعاناة عاملية، 
فاحللول يجب أن تكون عاملية أيضاً، 

وإنَّ بنــاء حصون الســالم ينطوي 
أيضاً على فتــح األبواب أمام الذين 
يعانون. وقد جاء قرار جلنة التحكيم 
املهاجرين  اســتقبال  بأنَّ  للتذكير 

والالجئني مسألة ذات أولوية.
ومنحت جلنة التحكيم شكراً خاصاً 
جلوليني لــوزاجن على عملها لصالح 
النساء من ضحايا العنف اجلنسي. 
وتستنكر الناشــطة، املعروفة فى 
شــمال كيفو بجمهورية الكونغو 
االغتصاب  استخدام  الدميقراطية، 
»كســالح حرب« وتدافع عن حقوق 

املرأة.
يشار إلى أن جائزة فيليكس هوفويه 
- بوانيى - اليونســكو للسعي إلى 
عام 1989،  فى  أنشــئت  الســالم 
بهدف تكرمي األشخاص واملؤسسات 
التى  العامــة واخلاصة  والهيئــات 
ساهمت إســهاماً كبيراً فى تعزيز 
السالم والسعى إلى إرساء أسسه 
وذلك  إحاللــه،  وضمــان  وصونــه 
وفقــاً مليثاق األمم املتحــدة وامليثاق 
التأسيســى لليونسكو. وحصدت 
هذه  عاملية  مكانة  ذات  شخصيات 

مانديال  نيلسون  بينهم  اجلائزة، من 
وفريديريك ويليم دى كليرك وجيمى 
كارتر، الــذي حصد اجلائــزة تكرمياً 
للجهــود التى يبذلهــا فى مجال 

التعليم.
تتألف جلنــة التحكيم الدولية من 
كل من: ميشــيل كامديســوس- 
الســابق لصندوق  التنفيذى  املدير 
)فرنســا(، سانتياغو  الدولى  النقد 
وصحفــى  كاتــب   – جامبــوا 
ودبلوماســى )كولومبيــا(، دونيس 
موكويجه – طبيب نسائى وحاصل 

على جائزة نوبل للسالم لعام 2018 
)جمهورية الكونغــو الدميقراطية( 
توما بيسكيه – رائد فضاء وسفير 
النوايا احلسنة فى منظمة األغذية 
)فرنســا(،  املتحدة  لــألمم  والزراعة 
حياة سندى – ســفيرة اليونسكو 
العربية  )اململكة  احلســنة  للنوايا 
الســعودية(، فورست ويتكر – ممثل 
ومخرج ومنتج وســفير اليونسكو 
املتحدة  )الواليات  احلســنة  للنوايا 

األمريكية(.
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العواصم ـ وكاالت:

البرتغالي  بنفيــكا  نــادي  حجز 
مقعده في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا بعد فوزه على ضيفه دينامو 
نظيفة  بثالثية  األوكراني  كييف 
في لشــبونة مساء أول أمس في 

إياب الدور املؤهل للمجموعات.
الفائز  البرتغالــي  النــادي  وكان 
 1961( مرتني  األبطال  دوري  بلقب 
و1962( فــاز في مواجهة الذهاب 
دينامو كييف  أرضه علــى  خارج 
ليتأهل عن  دون مقابــل  بهدفني 
جــدارة بفوزه مبجمــوع نتيجتي 
الذهاب واإلياب بخمســة أهداف 
مــن دون مقابل.. ســّجل أهداف 
نيكــوالس  مــن  كل  بنفيــكا 
 )40( ورافا سيلفا   )27( أوتاميندي 

ودافيد نيريس )43(.
كمــا، حجــز فيكتوريــا بلــزن 
دور  في  لــه  مقعداً  التشــيكي 
أوروبا  أبطــال  اجملموعات لــدوري 
أغدام  كاراباخ  على ضيفه  بفوزه 
األذربيجانــي 2-1 فــي إياب الدور 
ســجل  للمجموعات..  املؤهــل 
للفائــز كل من يان كوبيتش )58( 
وللخاســر   )73( كليمنت  ويــان 
فيليــب أوزوبتــش )38(.. يذكر أن 
مباراة الذهاب التي جرت في باكو 

كانت انتهت بالتعادل السلبي.
القدم،  كــرة  محبــي  ويترقــب 
دور  قرعــة  فعاليــات  انطــالق 
أبطال  دوري  لبطولــة  اجملموعات 

أوروبا باملوســم اجلديــد )2022-
2023(، واملقرر لها اليوم اخلميس.. 
منافســات  تشــهد  أن  ويتوقع 
النسخة احلالية من دوري األبطال 
صراعات قوية وكبيــرة، في ظل 
القوية  الفرق  العديد مــن  وجود 
بجانب  والثاني،  األول  باملستويني 
بعــض الفرق املميزة باملســتوى 

الثالث. 
يضم املســتوى األول الفرق التي 
باملوسم  الدوري  لقب  على  حازت 
املاضي باإلضافــة إلى بطل دوري 
األبطــال عن النســخة األخيرة 
وبطل الــدوري األوروبي.. وتتواجد 
أنديــة ريــال مدريــد، آينتراخت 
سيتي،  مانشســتر  فرانكفورت، 

بايرن ميونخ، ميالن، باريس ســان 
الهولندي  وأياكس  بورتو  جيرمان، 
بالتصنيــف األول.. أما التصنيف 
قوية  فرق  فيــه  فتتواجد  الثاني، 
وهي ليفربول، تشيلسي، توتنهام 
أتلتيكو  برشــلونة،  هوتســبير، 
يوفنتــوس  إشــبيلية،  مدريــد، 
واليبزيــج.. فيما يضم التصنيف 

الثالث أندية، بوروســيا دورمتوند، 
باير ليفركوزن، سالزبورج، شاختار 
نابولي  ميــالن،  إنتر  دونيتســك، 

وسبورتنج لشبونة.
وفــي التصنيف الرابــع يأتي كل 
البلجيكي  بــروج  كلــوب  مــن 
وسيلتيك األســكتلندي، بجانب 
الفرق الســتة التي ستتأهل من 

مرحلــة التصفيــات، فيمــا لم 
يحسم مارسيليا الفرنسي حتى 
اآلن تواجده في أي تصنيف سواء 
الثالث أو الرابع، وهو ما سيتحدد 

عقب نهاية التصفيات.
مــن جانب اخــر، يحقــق االحتاد 
األوروبــي لكرة القــدم في مدى 
التزام 20 ناديا بقانون اللعب املالي 
النظيــف، حتى موســم 2020-

»التاميز«  لصحيفة  ووفقا   ..2021
املتوقع فرض  البريطانيــة، مــن 
10 أندية من بينها  عقوبات على 
باريس ســان جيرمان ومارسيليا 

وإنتر وروما ويوفنتوس وبرشلونة.
البريطانية  الصحيفة  وأشــارت 
إلــى أن العقوبات املفروضة على 
سان جيرمان ومارسيليا قد تكون 
األندية  مالية فقــط، في حــني 
مهددان  وبرشــلونة  اإليطاليــة 
بعقوبات أشد قد تؤدي إلى حظر 
من املشــاركة أوروبيا أو املنع من 

التعاقدات.
األخير  هو  احلالي  املوســم  ويعد 
الــذي يخضــع لقانــون اللعب 
املالــي النظيف، وبــدءا من عام 
األوروبي  االحتاد  ســيطبق   ،2023
سيســمح  حيث  جديدا،  نظاما 
بإنفاق نسبة محددة من  لألندية 
الالعبني  رواتب  دخلها فقط على 
واالنتقــاالت وعمــوالت الوكالء.. 
يذكــر أن قواعد االحتــاد األوروبي 
قدرها  بخســائر  لألندية  تسمح 
30 مليون يــورو فقط على مدى 

ثالث سنوات.

اليوم.. اجراء القرعة لمنافسات 2023/2022 

بنفيكا وفيكتوريا بلزن يبلغان دور المجموعات
لدوري أبطال أوروبا

ميونيخ ـ وكاالت:
اختارت مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة منتخب 
أملانيا للسيدات، 21 العبة من الفريق الذي أحرز 
وصافة أمم أوروبا، ضمن قائمتها خلوض املباراتني 
املتبقيتــني فــي التصفيات املؤهلــة ملونديال 
2023.. ويغيب عــن القائمة فقط، من املنتخب 
الذي شــارك في بطولة أوروبــا، املدافعة مارينا 
هيجيرينج بسبب اإلصابة، واحلارسة آن كاترين 
بيرجر، التــي جرى منعها من اللعب ألســباب 

شخصية.
واســتدعت تيكلينبورج، للقائمة 3 العبات لم 
يشــاركن مع املنتخب في البطولــة األوروبية، 
ويانــا فيلدكامب  وهن مارتينــا توفيكوفيتش 
)هوفنهامي( وشــويكي نوســكن من آينتراخت 
فرانكفــورت.. واختارت تيكلينبــورج 24 العبة 
ضمــن القائمة اســتعدادا للمباراتني املقررتني 
أمــام تركيــا وبلغاريا يومي الثالث والســادس 
من أيلول ، على الترتيب.. وتعد حارســة املرمى 
البديلة توفيكوفيتش، الوافدة اجلديدة الوحيدة 
فــي قائمة املنتخــب، في حني يســتمر غياب 
دزينيفر ماروزســان املصابة بتمــزق في الرباط 

الصليبي، وميالني ليوبولز بسبب احلمل.
وقالت تيكلينبورج »اآلن نود نقل زخم البطولة 
األوروبيــة إلى تصفيــات كأس العالــم. لدينا 
هدف واضح يتمثل في ختام مشوار التصفيات 
بانتصاريــن مع تقدمي أداء مقنــع على امللعب«.

ويتصدر املنتخب األملانــي اجملموعة الثامنة في 
التصفيات بفــارق 3 نقاط أمام نظيره الصربي، 
بالصــدارة في  الفائــزة  املنتخبــات  وتتأهــل 
اجملموعات مباشــرة إلى نهائيــات كأس العالم 

.2023

المنامة ـ وكاالت:
أعلن النجمة البحريني تعاقده الرســمي مع 
املهاجــم البرازيلــي أدميار ديكوســتا جونيور، 
لتمثيل الفريق األول لكرة القدم في املوســم 
اجلديــد 2023/2022.. ووقــع جونيــور عقــود 
انضمامه بحضور الشــيخ عبــد الرحمن بن 
مبارك آل خليفة رئيــس النادي.. وقال جونيور،: 
»املفاوضات مع النجمة اســتمرت أياما قليلة، 
ورغبتي كانت االحتراف في املالعب البحرينية«.
وأضاف الالعــب الذي خاض جتربة احترافية في 
بلغاريا مع فريق كسكا 1948 املوسم املاضي: 
»تواصلت مع زمالئي الذين لعبوا في البحرين، 
ونصحونــي بالتجربة، وأنا علــى دراية بفريق 
النجمة حيث تعرفت علــى كافة تفاصيله«.
وختــم: »أتطلع لتحقيق األهــداف مع الفريق 
واملســاهمة في حتقيــق النتائــج اإليجابية، 
النجمة ميتلك العبني جيدين وخضت تدريبات 
معهم قبل التوقيع الرسمي، وأنا جاهز خلوض 

هذا التحدي اجلديد«.

القاهرة ـ وكاالت:
دعم مجلس إدارة االحتاد الســكندري، برئاسة 
محمد مصيلحي، صفوف فريق كرة الســلة، 
بالتعاقد مع األميركي سيان أرماند، للمشاركة 
مع زعيم الثغر في البطولــة العربية لألندية 
التي تســتضيفها الكويت في تشــرين األول 
املقبل.ومن املقرر أن يصــل الالعب إلى مدينة 
اإلسكندرية يوم 5 أيلول املقبل، لالنضمام إلى 
صفوف الفريق، قبل الســفر إلى صربيا إلقامة 
معسكر إعدادي.ويجيد أرماند الذي مثل فريق 
غازي عنتــاب التركي املوســم املاضي، اللعب 
في مركــز اجلناح، باإلضافة إلى إجادته تصويب 

الرميات الثالثية.
ويضم االحتاد محترفا أمريكيا أيضا، هو كيندال 
ديكيس، الذي ســوف يســتمر مع الفريق في 
البطــوالت احمللية، في حني يلعــب أرماند في 
البطولــة العربية فقط، وفق شــروط االحتاد 
العربي الذي يسمح بضم محترفني اثنني، في 
وقت تنص لوائح احتاد السلة املصري على وجود 

محترف واحد فقط.

ألمانيا تستدعي 24 العبة 
لمواجهتي تركيا وبلغاريا

البرازيلي جونيور يرتدي 
قميص النجمة

األميركي أرماند يدعم 
سلة االتحاد السكندري

جانب من مباراة بنفيكا وديناموكييف

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

ميدفيديف  دانيل  الروســي  يشارك 
فــي بطولة أميــركا املفتوحة التي 
تنطلق األســبوع املقبل، كمصنف 
5 العبني  أول عاملًيــا، ولكن هنــاك 
بإمكانهم اعتالء تلك الصدارة عقب 
نهايــة البطولة في التصنيف الذي 

سيصدر يوم 12 أيلول املقبل.
نادال فرصة  رافائيل  وميلك اإلسباني 
التصنيف  صــدارة  العتــالء  كبيرة 
للمرة األولى منذ 2 شــباط من عام 
2020، وهناك ميدفيديف القادر على 
احلفاظ على تلك الصــدارة، وهناك 
أيًضا ســتيفانوس تسيتســيباس 
رود  وكاســبر  ألــكاراز  وكارلــوس 
بإمكانهم أيًضا الوصول إلى القمة.. 
ولم يشارك نادال في بطولة أميركا 
املفتوحة العــام املاضي، وبالتالي ال 
يدافع عن أي نقــاط، في حني يدافع 
ميدفيديف عــن 2,000 نقطة، نظرًا 

لتتويجه باللقب في العام املاضي.
وبالتالي عند ســحب نقاط بطولة 
أمريكا املفتوحــة التي يدافع عنها 
كل العب من العــام املاضي يوم 29 
النســخة  انطالق  املقبــل قبل  آب 
اجلديدة من البطولة، سيتواجد نادال 

في الصدارة برصيــد 5,630 نقطة، 
أللكســندر  نقطة   5,040 مقابــل 

زفيريف في املركز الثاني.
وســيتواجد ميدفيديــف في املركز 
4,885 نقطة، مقابل  برصيد  الثالث 
4,800 نقطــة لتسيتســيباس في 
أللكاراز  نقطة  و4,740  الرابع،  املركز 
فــي املركز اخلامــس، و4,650 نقطة 
لرود فــي املركز الســادس.وبالتالي 
زفيريــف  نــادال علــى  ســيتفوق 
بفــارق 590 نقطــة، وال ميلك األخير 
فرصة العتالء الصــدارة نظرًا لعدم 
مشــاركته في البطولة هذا العام 
ويتأخر  الكاحل،  في  اإلصابة  بسبب 
ميدفيديف الذي يعتلي الصدارة من 
13 حزيران املاضي، بفارق 745 نقطة 

عن نادال.
ميدفيديــف  الرباعــي  ويحتــاج 
وتسيتسيباس وألكاراز ورود للوصول 
إلى نهائي أميركا املفتوحة على أقل 
للوصول  فرصة  ميتلكون  كي  تقدير، 
عقب  العاملي  التصنيف  صدارة  إلى 

نهاية البطولة.
ويدخــل تسيتســيباس البطولــة 
بثقــة، عقــب وصوله إلــى نهائي 
األحد  يوم  لألســاتذة  سينسيناتي 
املاضي، وذلك علــى الرغم من عدم 
تخطيــه الــدور الثالث فــي آخر 4 

مشــاركات له في أميركا املفتوحة.
على  تغلــب  الــذي  ألــكاراز  أمــا 
تسيتســيباس في أميركا املفتوحة 
العــام املاضي في طريقــه إلى ربع 

وأن  التاريخ  بإمكانه كتابة  النهائي، 
يصبح بعمــر 19 عاًما، أصغر العب 
يصل إلى صــدارة التصنيف العاملي 
ليتون  رقــم  التاريــخ، ويحطم  في 

هيويت الــذي وصل إلى الصدارة في 
شهر تشــرين الثاني من عام 2001 
20 عاًما.وبدوره رود الذي وصل  بعمر 
إلى أعلى تصنيف في مسيرته وهو 

اخلامــس عاملًيا، فبإمكانــه أيًضا أن 
يكتب التاريــخ ويصبح أول نرويجي 

يعتلي صدارة التصنيف العاملي.
إلى ذلك، استعاد األملاني أوسكار أوتي 
لياقته بالشكل الكافي للمشاركة 
للتنس  املفتوحة  أمريكا  في بطولة 
اإلثنني  يوم  تنطلق منافساتها  التي 
املقبــل.. وكان أوتــي /29 عاما/ قد 
خضــع جلراحــة في الركبــة عقب 
خروجه مــن الدور الثالــث ببطولة 

وميبلدون في متوز املاضي.
إنســتجرام:  تطبيق  عبر  أوتي  وقال 
»عملية إعــادة تأهيــل ناجحة، أنا 
جاهز ملنافســات نيويورك«.وفي ظل 
ألكســندر  األوملبي  البطــل  غياب 
أميركا  منافســات  زفيريــف عــن 
املفتوحة )فالشــينج ميدوز( بسبب 
اإلصابة، سيكون أوتي أبرز جنم أملاني 
في البطولة.. وكان أوتي املصنف 41 
على العالم قد وصل إلى دور الستة 
املاضي من  العام  عشــر بنســخة 
أمريكا املفتوحة، وهي أفضل نتيجة 
له حتى اآلن في ســجل مشاركاته 
ببطــوالت »جرانــد ســالم« األربع 

الكبرى.
مــن جانــب اخــر، أوضــح األملاني 
ألكســندر زفيريف، أسباب تفكيره 
في عدم املشــاركة ببطولة أميركا 

املفتوحة للتنس، بعد يوم من تأكيد 
غيابــه عن آخــر البطــوالت األربع 
زفيريف  املوسم.. وقال  الكبرى لهذا 
للجماهير عبر مقطع فيديو نشــره 
أخبركم  أن  »أردت  إنســتجرام  على 
بســرعة أن عملية التعافي اخلاصة 
بإصابتي تسير بشكل جيد. سعيد 
ملا وصلت إليــه اآلن«.وأضاف »ولكن 
لسوء احلظ لن أحضر لنيويورك هذا 
العــام. كان قرارا صعبــا ولكنني ال 

أريد اخملاطرة اآلن«.
وأكد منظمــو البطولة، أن زفيريف 
لن يشــارك حيث يواصــل التعافي 
من إصابة قطع أربطة الكاحل التي 
النهائي  الــدور قبل  تعرض لها في 
ببطولــة فرنســا املفتوحة، مطلع 
حزيران املاضي.. وبدال من ذلك، ينوي 
زفيريــف العودة للمالعــب في دور 
التي  ديفيز  اجملموعات ببطولة كأس 
تقام في هامبــورج خالل الفترة من 

13 إلى 18 أيلول املقبل.
وحتى اآلن، ال حتتمــل لياقة زفيريف 
لعب مبــاراة من املمكــن أن تصل 
لنحــو 5 مجموعــات فــي بطولة 
أمريــكا املفتوحة التــي تبدأ 29 آب 
اجلاري.. وقال زفيريف »لســوء احلظ 
ليس لدي أســبوع أو اثنني إضافيني، 

ألكون جاهزا بنسبة 100%«.

منافسة خماسية على صدارة التصنيف في أميركا المفتوحة
أوتي جاهز .. وزفيريف يبرر غيابه 

ميدفيديف

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي وســت هــام االجنليزي 
األيســر  الظهير  مــع  تعاقــده 
باملييــري  إميرســون  االيطالــي 
من تشيلســي بعقد ملــدة أربع 
ســنوات.. وجاء في بيــان للنادي 
اللندنــي »انضم الالعــب البالغ 
من العمــر 28 عاًما إلــى هامرز 
بعقد مدته أربع سنوات مع خيار 
مقابل  إضافــي  لعــام  التمديد 
قيمة غيــر معلن عنها قادًما من 

تشلسي«.
وأشــارت تقارير الى أن الصفقة 
بلغت 15 مليون جنيه إسترليني 
)17 مليــون دوالر(.. وعانى الالعب 
املولود في البرازيل والذي وصل الى 
إيطاليا في العــام 2014 وحصل 
على اجلنســية، لفرض نفســه 
خالل خمس سنوات أمضاها في 

تشيلســي بعد وصوله من روما 
2018 عقب ثالث ســنوات  فــي 
ولعب  االيطالية،  العاصمــة  في 
املوســم املاضــي على ســبيل 
الفرنسي.. ونقل  اإلعارة مع ليون 
وســت هام عنــه في بيــان »أنا 
إنه حتد  سعيد جًدا لوجودي هنا. 

كبير بالنسبة لي، إنه فريق كبير، 
لذلك أنا ســعيد جــًدا لوجودي 
هنا وأنا مستعد« لهذه التجربة.
وخاض إميرســون 27 مباراة دولية 
وحقق مــع إيطاليا العام الفائت 
لقــب كأس أوروبا على حســاب 

إنكلترا في النهائي.  

بوينس آيرس ـ وكاالت:
عزز فريــق أتلتيكو توكومان موقعه 
في صدارة الدوري األرجنتيني املمتاز 
لكــرة القــدم، بعدمــا تغلب على 
باراكاس سنترال 4 / 0 ضمن املرحلة 
املســابقة..  اخلامســة عشــر من 
كما تعــادل خيمناســيا البالتا مع 
ألدوســيفي ســلبيا، وباتروناتو مع 
نفســها..  بالنتيجة  أرجنتينــوس 
وســجل األهداف األربعــة ألتلتيكو 
توكومــان فــي شــباك بــاراكاس 
سنترال، كريستيان مينيديز وراميرو 
رويز وخواكني بيريرا وماتيو أجوستني 
كورونيــل في الدقائــق 22 و49 و59 

و90.
وارتفع رصيد أتلتيكو توكومان بذلك 
إلــى 32 نقطة في املركز األول بفارق 

البالتا  خيمناســيا  أمام  نقاط  ثالث 
صاحــب املركز الثانــي، بينما جتمد 
 17 عند  ســنترال  بــاراكاس  رصيد 
والعشرين..  الثاني  املركز  في  نقطة 
وحصد ألدوســيفي نقطــة واحدة 
بالتعــادل مــع خيمناســيا البالتا 

12 نقطة في  إلــى  ليرفع رصيــده 
املركز الســادس والعشرين.. وتعادل 
ســلبيا،  أرجنتينوس  مــع  باتروناتو 
ليرفــع األول رصيده إلــى 23 نقطة 
في املركز التاســع مقابل 25 نقطة 

ألرجنتينوس في املركز السادس.

وست هام يتعاقد مع اإليطالي إيمرسون

 ستة مكاسب لطائرة مصر بعد التتويج بلقب أفريقيا للشباب

أتلتيكو توكومان يعزز صدارته
للدوري األرجنتيني

القاهرة ـ وكاالت:
الكرة  املصري لشباب  املنتخب  جنح 
الطائــرة "حتــت 21 عامــا" بقيادة 
مديره الفني هانــي مصيلحي، في 
التتويــج بلقب بطولة أفريقيا التي 
استضافتها تونس خالل املدة من 13 
حتى 23 آب اجلاري.. وحصد الفراعنة 
اللقب بعــد تغلبهم على املنتخب 
املباراة  3-1، في  التونســي بنتيجة 
انتهــت أشــواطها كالتالي:  التي 
."23-25  ،25-21  ،22-25  ،17-25"
وجنى أبناء النيل مــن وراء التتويج 
بالــكأس القاريــة عدة مكاســب 

يستعرضها التقرير التالي:

احملافظــة علــى اللقــب: حافــظ 
الثانية  للمرة  اللقب  املصريون على 
بنسخة  توجوا  بعدما  التوالي  على 
2020 التي استضافتها مصر العام 
املاضي، نظرًا لظروف فيروس كورونا 
عقب الفوز علــى املنتخب املغربي 
لبطولة  الصعــود   ..0-3 بنتيجــة 
العالــم املقبلة: ضمن زمــالء زياد 
أســامة الصعود لبطولــة العالم 
املقبلة املقــرر إقامتها صيف العام 
املقبــل رفقة املنتخب التونســي، 
حيث يصعد أطراف املباراة النهائية 

من البطولة القارية للمونديال.
الفراعنة  السادس: استطاع  اللقب 

حتقيق اللقب السادس في تاريخهم 
ليقتربوا من منتخب نســور قرطاج 
الذي ميتلك 10 ألقــاب كان آخرهم 
عــام 2018.. اللقــب األول من أرض 
تونس: خطف شــباب مصر اللقب 

مــن أرض تونس للمــرة األولى في 
تاريخهــم وعلى حســاب نســور 
قرطــاج، وهو رقم فريــد للفراعنة 

خارج الديار.
اجلوائز الفردية: حصد حمزة الصافي 

جائزة أفضل ضارب من مركز 4، فيما 
حصــل أحمد إبراهيــم على جائزة 
أفضل ضارب سريع أو "حائط صد" 
الذي يلعب في مركز 3.. جيل جديد: 
حمــل الفــوز باللقب القــاري فأل 
، ضمن  الطائرة املصرية  خير للكرة 
محاوالت إعادتها للطريق الصحيح، 
وبداية لكســر السيطرة التونسية 
والفوز املتتالي ألبناء تونس اخلضراء 

على صعيد املنتخبات.
الفراعنــة جيل جديد  وأصبح لدى 
وتعويض  التاريخ  كتابــة  على  قادر 
غيــاب اجليل التاريخي الذي كان في 
قيادته أحمــد صالح وعبد اهلل عبد 

الســالم، اللذين قادا مصر حلصد 6 
بطوالت أفريقيــة على التوالي منذ 

2005 حتى 2015.
في  مصر  شــباب  قائمــة  وضمت 
هم:  العًبا،   12 القاريــة  البطولــة 
"ياســني محمد عيد - محمد ياسر 
حســن - زياد أســامة عبد الغني - 
أحمد ياسر سعيد - علي وائل روؤف 
- أحمد وائل قنديل - حازم أشــرف 
 - رشــاد - حمزة حمــدي الصافي 
أحمد إبراهيم عبد الســميع - عبد 
الرحمن أحمد الشحات - عبد اهلل 
أسامة ســرور - ياســني أشرف أبو 

احلسن. 
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الجيش بطال لنزاالت 
المتقدمين بالمالكمة

السليمانية تضيف 
دوري الشابات بالسلة

االحد بدء منافسات 
السباحة البارالمبية

الجيش يحصد لقب 
األندية لكرة الماء

طيف الفرطوسي*
اختتمت يوم امس األل بطولة اندية العراق لفئة 
املتقدمني باملالكمة ، التي حملت اسم املرحوم 
البطــل الدولي مجيد عناد ، في الســليمانية 
، وشــاركت االندية العراقية ، مبشــاركة 215 
مالكم ميثلــون  49 نادياً.. و شــهدت البطولة 
اعتزال املدرب وحيد عبد الرضا ، واملدرب الدولي« 

الـ 3 ستار« محمد عبد الزهرة .
ونال املراكز االولى نادي اجليش بـ 11 وســاما ثم 
احلشد الشــعبي وله 9 أوسمة وشباب العراق 
ثالثا باحرازه 5 أوسمة ونادي االعظمية باملركز 

الثالث مكرر وله 4 أوسمة. 

* إعالم احتاد املالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتــاد املركزي لكرة الســلة عن اقامة 
بطولة دوري اندية الشــابات في السليمانية.. 
وقال خالد جنــم عضو االحتــاد ان االحتاد اختار 
السليمانية مكاناً القامة بطولة اندية العراق 
للشــابات مواليد 2006 مبشاركة اندية العراق.
واضــاف ان االحتاد حــدد املدة 2-5 من شــهر 
ايلــول املقبل موعداً النطالق منافســات دوري 
الشــابات.وبني ان االحتاد خاطب االندية الراغبة 
في االشتراك ارسال كاتب املشاركة الى االحتاد 
املركزي لكرة الســلة بغية اعتمادها رســميا 

ضمن املشاركني.

حسين الشمري
تنطلق يوم االحد املقبل على مســبح الشعب 
االوملبــي  منافســات بطولــة دوري العــراق 
بالسباحة الباراملبية مبشــاركة خمسة أندية 
وســت جلان فرعيــة تابعة للجنــة الباراملبية  
وتســتمر ملــدة يومني فقــط فيما ســيقام 
االجتماع الفني للبطولة يوم الســبت املقبل، 
وقال رئيس احتاد السباحة الباراملبي هاشم فرز 
ســينظم احتادنا بطولة دوري العراق للسباحة 
الباراملبية يوم االحد املقبل مبشــاركة خمسة 
اندية وهي احلشد الشــعبي واجليش واالشراق 
واشــنونا وذي قار اضافة الى ست جلان فرعية 
وهي النجف وبابل والديوانية والسماوة وكربالء 
وواســط..واضاف فرز ان هذه البطولة متثل لنا 
كاحتــاد محطة مهمة في اكتشــاف املواهب 
والطاقات الشــبابية التي تستحق اللعب في 
صفوف منتخباتنا الوطنية الشباب والوطني .

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج نادي اجليــش بلقب بطولة أندية العراق لكرة 
املاء، بعد تغلبه في املباراة اخلتامية على منافسه 
احلشــد بنتيجة )9-7(، في املبــاراة التي أقيمت 
داخل مسبح الشــعب املغلق بالعاصمة بغداد.. 
وقدم اجليش أفضــل عروضه بالبطولة، وجنح في 
جتاوز منافســه بفارق هدفني، لينجح في حصد 
الوصافة للحشــد الشعبي، فيما  تاركا  اللقب، 
نال الشــرطة الترتيب الثالث، وجــاء األعظمية 
باملركز الرابع.يذكر أن منافسات البطولة أقيمت 
وفق نظام خروج املغلوب واســتمرت ملدة يومني.

وتأتي إقامة منافســات البطولة من أجل اختيار 
أفضل العناصــر لتمثيل املنتخــب العراقي في 

االستحقاقات اخلارجية املرتقبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقــق منتخبنا للناشــئني فوزا 
جيــدا بهدفــني لهــدف علــى 
نظيــره املغربي  أمس في بطولة 
كأس العرب حتت 17 ســنة التي 
انطلقــت احداثها في اجلزائر أول 
أمس وانتهى شوطها األول عراقيا 
علي  سجلهما  نظيفني  بهدفني 
أكبر طاهر في الدقيقة 44 وكرار 
جعفر في الدقيقة 45+3.. وقلص 
املغرب النتيجة عن طريق الالعب 
محمد امــني في الدقيقة األولى  
من الشــوط الثاني.. وســيلعب 
في  الثانية  مباراتــه  منتخبنــا 
الســاعة 10 من مساء بعد غد 
السبت امام جزر القمر، في جني 
 7 يختتم مبارياته في الســاعة 
من مساء الثالثاء املقبل مبواجهة 
اجملموعــة  حلســاب  موريتانيــا 

الثالثة.
املدرب  للناشئني  منتخبنا  ويقود 
أحمــد كاظم ويســاعده عماد 
وصالح  رحيــم  وحيــدر  عــودة 
املرمى  لطفــي مدربــا حلــراس 
للياقة  مدربــا  عبــاس  وضرغام 
الفريق  تشكيلة  وتضم  البدنية، 
وباقر  وليد خالــد رضا  الالعبون: 
بشــير جاسم وســجاد محمد 
نايــف وكامــران أحمــد خضير 
وســجاد راهي ناصر وعلي سالم 
عامر  وحســن  فالح  وأحمد  زوير 
وعلي  عدنان  فاهم  وحسني  كرمي 
كرمي عبــد وأحمد جــواد كاظم 
وحســن جعفر كاظــم ودانيال 

رعد حمودي  وليد مجيد وسجاد 
ومصطفى  خلــف  قيس  وأدهم 
علي  وباوان ســتار  هــادي  عمار 
وعلي أكبر طاهر زاير وحسن علي 
حسني وكرار جعفر كاطع وأحمد 
عبدالرضــا محمــد وباقر ضياء 

عدنان وإبراهيم محمد منعم.
مــن جانــب اخــر أجتمــَع وزيُر 

رئيس االحتاد  والرياضة  الَشــباب 
»عدنان  القــدم  لكرِة  العراقــّي 
العاّم  درجال«، أمس، مــع األمنِي 
العربــي  اخلليــج  كأس  الحتــادِ 
»جاسم الرميحي« والوفد املُرافق 
النائُب األول  االجتماع  له، وحضرَ 
وأعضاء  جبار  علي  االحتاد  لرئيس 
املكتب التنفيذي أحمد املوسوي 

وفراس بحر العلوم ويحيى زغير.
أجمَل  نرحُب  االحتــاد:  رئيُس  وقاَل 
ترحيب بالوفِد اخلليجّي الذي تعدُّ 
زيارتُه هذه رســالًة للدعِم الكبير 
البصــرة خليجي ٢٥  الحتضــاِن 
أن تكون نسخًة  إلى  التي نسعى 
اجلميع.  وتكاتــف  بجهــودِ  ُميزًة 
العربّي  احتاد كأس اخلليج  وأضاَف: 

يعمُل على املُســاندِة لتقدميِ كل 
معززًة  البطولِة  بإجناِح  يسهم  ما 
بثقتــه بقــدرِة العراقيــني على 
التفوِق مــن الناحّيِة التنظيمّية. 
التطــرُق  االجتمــاع،  خــالل  ومتَّ، 
إلــى جميــِع األمور التــي تخصُّ 
عمليــَة تنظيــم خليجي ٢٥ من 
اســتقباِل املُنتخبات في البصرة 

إلــى حلظــِة ُمغادرتهــا، وكذلك 
والتســويقّية  اإلعالمّية  اجلوانب 
واملتطوعــني، مــع وضــِع خطٍة 
شاملٍة ُمعدٍة بصورٍة دقيقٍة لكِل 
لكي  البطولة  تفاصيَل  ما يخص 
تظهر بأفضل صورٍة تليق باســم 

العراق.
من جانب اخر، أعلن مدرب منتخب 
شــباب العراق لكرة القدم، إقامة 
للمنتخب  التدريبــي  املعســكر 
فــي البصــرة بــدالً مــن تركيا، 
آسيا  تصفيات  احتضانها  بسبب 
الشــهر املقبل، مبينا أن املنتخب 
سيخوض مباريات جتريبية للتعود 

على أجواء احملافظة.
املنتخب عماد محمد  وقال مدرب 
إن »منتخب شــباب العراق لكرة 
القدم بدأ، أمس، معسكراً تدريبياً 
للتصفيات  استعداداً  البصرة  في 
يوم  انطالقها  املقــرر  اآلســيوية 
14 أيلــول املقبــل للمجموعــة 
السادســة دون سن 20 عاماً التي 
وأستراليا  العراق  منتخبات  تضم 

والكويت والهند«.
واضــاف محمــد انــه »اتفق مع 
االحتاد إلقامة املعســكر التدريبي 
في البصــرة بعــد أن كان مقرراً 
فــي أنطاليــا التركيــة«، مبيناً 
أن »التدريــب في هــذه احملافظة 
سيخدم الالعبني أكثر، سيما وان 
التصفيات ســتقام فــي البصرة 
منتخــب  مــدرب  ذاتها«.وتابــع 
الشــباب أن »الفريق ســيخوض 
مباريات جتريبية مع فريقي امليناء، 
على  للوقــوف  اجلنــوب  ونفــط 
االنسجام  وخلق  الالعبني  جاهزية 

الناشئة يكسب الجولة األولى لكأس العرب امام 
المغرب ويالقي جزر القمر .. السبت 

هجمة عراقية على املرمى املغربي أمس

بغداد ـ فالح الناصر:
منذ منتصف شــهر متوز املاضي، 
شــرع فريق نــادي الدفــاع املدني 
احــد انديــة الدرجة االولــى بكرة 
اجلديد  للموســم  حتضيراته  القدم 
2023/2022 باشراف مالكه التدريبي 
ومساعديه  عجر  عادل  املدرب  بقيادة 
ســالم عوفي وفارس حسن ومدرب 
العزيز  املرمى وســام عبــد  حراس 
ومشرف الفريق نائب رئيس الهيئة 

اإلدارية، جبار محسن.
ومعلوم ان الفريق سيشترك في 
االولى  الدرجة  دوري  منافســات 
املقرر ان يبدأ شــهر تشرين أول 
املقبل، ومن أجل تسليط الضوء 
علــى رحلة حتضيــرات الفريق 
ومــا البرنامــج الــذي وضعه 
"الصباح  زارت  التدريبي،  املالك 
اجلديد" وحــدة تدريبية للفريق 
اقيمت االثنني املاضي، فتحدث 

املدرب عادل عجر، بقوله:
الدكتور  برئاســة  النادي  إدارة 
عادل احلر ونائبه جبار محسن 
اعضاء  وبقية  الفريق  مشرف 
باملــالك  اجتمعــت  اإلدارة، 
برنامج  وضع  وقررت  التدريبي 
حتقيق  يســتهدف  متميــز 

افضل النتائج والوصول إلى دوري الدرجة 
املمتازة، ســيما بعد معاناة شــهدتها 
مباريات املوســم السابق، فتقرر االبقاء 
على ســبعة العبني من مثلــوا الفريق 
في املوســم السابق وهم ) علي كاظم 
وحســني حســن وحمزة هادي وحسني 
كاظــم وحيــدر جبار وحســون جعفر 
وحيدر نينــو(، في حني مت اســتقطاب 
مجموعــة جديــدة لتدعيــم صفوف 
الفريق، اذ مت التعاقد مع ) مجتبى فالح 
من نادي املرور واســامة فاضل من نادي 
املصافي وزيد عبد العال من نادي كربالء 
وذو الفقار شاكر وسامي جبر من النادي 
البحري ومصطفى علي من نادي اجليش 
وعلي صفاء من نــادي اجلامعة ومهند 
كاظــم من نادي ديالــى وصالح مهدي 
من نــادي بابل وحمزة موحــان "إعارة" 
ومصطفى إسماعيل وكالهما من نادي 
احلدود، إلى جانب محترفان من نيجيريا 
هما ســاندي وهو العب مدافع وجونيور 

يلعب في خط الهجوم.

مباريات جتريبية 
ويضيف عجــر: التدريبات جتــرى بواقع 
3 وحــدات تدريبية منتظمة في ملعب 
اخلمسة االف مبدينة الصدر وهو امللعب 
الذي ســيحتضن مباريــات الفريق في 

الدوري، لكون ملعب النادي في منطقة 
الشــعب يتواصل العمــل فيه بجهود 
كبيــرة من إدارة النــادي املني ان يجهز 
بصورة نهائية في املوســم املقبل، وفي 
احلقيقة وجدنا تعاونا مثاليا من جميع 
منتسبي ملعب اخلمسة االف سواء من 
واحلماية،  االمن  ورجال  واملوظفني  اإلدارة 
وبعد مدة من التدريبــات بدأت مرحلة 
اجراء املباريات التجريبية، فلعب الفريق 
امام أندية امليثاق وفاز 7 ـ 1 والشــهداء 
واجلرحى وفاز 7 ـ صفر وامام اجملد وفاز 6 
ـ صفر وتعادلنا امام اجليش بنتيجة 4 ـ 
4، ومباريات وديــة اخرى، واملباريات تأخذ 
منحى تصاعدي لتعزيز درجة االنسجام 
بــني الالعبني ومــدى تنفيــذ اخلطط 
التكتيكية للمــالك التدريب، والوصول 
وســيلعب  فنيا،  متقدمة  إلى جاهزية 
الفريــق اليوم اخلميس مبــاراة جتريبية 
يالقــي فيها فريق الكرمــة في ملعب 
االخير، ويلتقي بفريــق أمانة بغداد بوم 

االحد املقبل.

معسكر تدريبي 
ويتابع ان املالك التدريبي بالتشــاور مع 
إدارة النادي، قرر اقامة املعسكر التدريبي 
للفريــق فــي محافظة الســليمانية 
الشــهر املقبل، منوها إلى ان املعسكر 

مــن املقرر ان يبــدأ 20 أيلــول، لكن مت 
تأجيله إلى يــوم 25 من الشــهر ذاته 
ويستمر 12 يوما وسيشهد اقامة ثالث 
مباريات جتريبية امام فرق البيشــمركة 

ونوروز وسيروان.
وبــني ان الهــدف من اقامة املعســكر 
التحضيرات لفريق  التدريبي هو لتعزيز 
كرة الدفاع املدني وزيادة عنصر التفاهم 
الالعبني فوق املســتطيل االخضر،  بني 
كمــا ان تغيير االجــواء نقطة مهمة 
لالعبني  املعنوي  اجلانب  تعزيز  تســهم 
وكذلــك فــأن مواجهة فرق الشــمال 
في مباريــات جتريبية ســتكون فرصة 
الرتقاء باجلانب التنافسي وبلوغ مرحلة 
متقدمة جــدا في مســيرة التحضير 

لدوري الدرجة االولى املقبل.

شهادات تدريبية
وأوضح انه سيشــترك في املدة املقبلة 
تدريبية بهــدف احلصول على  دورة  في 
شهادة A اآلســيوية التي كان مقررا ان 
يشــارك فيها العام املاضي بيد انه قرر 
تأجيلها نظرا ً النشــغاله باملنافسات، 
 bو C موضحا ان حصل على شــهادتي

إلى جانب شهادتني تدريبيتني دوليتني.

اندية ومحطات 

وعــن طموحــه التدريبي فــي العمل 
ضمن الدرجة املمتازة، أشار عجر إلى ان 
العديد من إدارات األندية املمتازة ترغب 
في الفــوز بخدمات مدربــني من مثلوا 
الوطنية، لذلك تكون فرصة  املنتخبات 
املدرب الشــاب في العمــل ضمن هذه 
األندية ضئيلة جدا، وانا افتخر مبسيرتي 
التدريبية التي بدأت ضمن فريق شباب 
نادي احلســني ثــم الفريــق األول الذي 
أســهمت فــي قيادته مع رفاقــي زياد 
املرمى ســاجد  قاســم ومدرب حراس 
جمعــة إلى دوري األضــواء واحلقيقة ال 
ميكن اغفال الدور املؤثر واالبوي للســيد 
كامل زغيــر رئيس النــادي عضو احتاد 
الكرة الســابق ملا قدمه من دعم كبير 
في إجنــاح مســيرتنا مــع الفريق، ثم 
أتت رحالتي الالحقــة مع فريق العدالة 
الذي قدته إلى الــدوري التأهيلي وفريق 
بلغ  الذي  الديوانيــة  عفك مبحافظــة 
وتأهلت  احلاســم  التأهيلــي  الــدوري 
بفريق املــرور إلى الدرجة األولى والفريق 
كان جيدا لكن في املوســم الالحق لم 
نحقق املطلوب بســبب عدم اختياراتنا 
الصحيحة لبعــض الالعبني الذين لم 
يوفقوا في تأدية مهماتهم في امللعب، 
في وقــت كانــت إدارة النــادي داعمة 

للمالك التدريبي بنحو مثالي.

عادل عجر: رحلة االعداد تسير بانتظام.. وهدفنا التأهل إلى الممتاز 
كرة الدفاع المدني تعزز صفوفها بالعبين محترفين نيجيريين

هشام السلمان*
قال رئيــس االحتاد املركــزي لكرة 
الســلة الباراملبي الســيد عباس 
وناس ان املنتخب الوطني العراقي 
معســكرا  ســيدخل  للعبــة 
تدريبيــا فــي ايران وذلــك للمدة 
من 23 أب اجلــاري ولغاية 3 أيلول 
املعسكر  ان  وناس  واضاف  املقبل، 
التدريبي يأتي ضمن اســتعدادات 
املنتخــب العراقي لكرة الســلة 
لبطولة كأس العالــم التي تُقام 
في االمارات العربية شهر تشرين 

الوفد  ان  واوضــح  املقبل..  الثاني 
العراقي يتألف من 17 شخصا بني 

رئيس وفد ومدرب ومعالج، 
والالعبون هم: عالء ستار وسيف 
يوسف وحيدر فيصل وسجاد عبد 
الوهاب وعيسى رزاق واحمد ناصر 
وامير عبــد اهلل ومحمــد احمد 
وهاب وحسني  ورضا  وليث هاشم 
عبد عــون وعالء علــك ومرتضى 

عذاب وعلي موسى.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

نعمت عباس*
 ناشــد الكابنت حيــدر جعفر 
النجم الكروي السابق واملدرب 
احملترف حاليا املســؤولني على 
الكرة بضرورة االهتمام باملدرب 
الراي  اوافقــه  وانــا  املغتــرب 
من  العديد  هنــاك  وان  خاصة 
يرغبون  الذين  املغتربني  املدربني 
بخدمة عراقنــا احلبيب عندما 
دعا االحتــاد العراقــي باالمس 
ملنتخب  املغتربــني  الالعبــني 
اضافة  شكلوا  الرافدين  اسود 
جديدة وعززوا صفوف املنتخب 
اشاد  جناحات  وحققوا  الوطني 
بها اهل اللعبة الن الذي يعيش 
الذي  االحتــراف يختلف عــن 
يلعب الكرة كهاوي  ونحن منتلك 
املغتربني  املدربــني  من  العديد 
احلاصلــني علــى الشــهادات 
ولهم خبــرات ميدانية ناجحة 

أنحاء  فــي  بصمت  يعملــون 
املعمــورة ينتظرون الفرج الذي 

طال انتظــاره والدعوة للعمل 
مــع املنتخبات وحتــى االندية 
هدفهم النهوض بواقع اللعبة 
اجلريــح ونقــل كل جتاربهــم 
العلميه  ودراساتهم   امليدانية 

لكرة القدم العراقية .
نأمل من املعنيني واملســؤولني 
في احتاد الكرة في بالد الرافدين 
تشــكيل جلنة فنية من اخلبراء 
داخــل البلــد لتقييــم عمل 
املدربــني املغتربني فــي اخلارج 
ومتابعــة عملهــم الختيــار 
العناصــر القــادرة على تقدمي 
العطاء وخدمة الكرة العراقية 
واالســماء كثيرة ومتوزعة في 
كل بلدان العالم دعوة خالصة 
نتمنــى أن تنــال قســطا من 

اهتمام احتاد الكرة. 

* مدرب عراق محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
تختتــم يوم غد اجلمعة منافســات 
دوري اندية املتقدمــني بكرة الطاولة 
املركز  التي تضيف منافساتها قاعة 
الرياضية  الوطنــي لرعاية املوهبــة 
بكرة الطاولة في املدينة الشــبابية، 
وبحســب رئيس احتاد كــرة الطاولة 
املركزي، هــردة رؤوف، فأن 16 ناديا من 
للسيدات يشاركون  أندية  و8  الرجال 
في البطولة من شــتى محافظات 

العراق.
واألنديــة املشــاركة هــي ) 

واجليــش  الســليمانية 
ونفــط  والبيشــمركة 
وغاز  وبرايتــي  الشــمال 
والصناعة  وآشتي  اجلنوب 
وآكاد  ودربندخــان  ودهوك 
قار  وذي  والنجــف  وكوية 

واجلامعــة  التخصصــي 
واحلشد الشعبي(.

وأوضــح انــه كان املفترض 
ان تتأهــل أول 8 أندية 

منافسات  خلوض 
ي  ر و د

النخبة، 
بيد 

أن املدة ســتطول ذهابــا وإيابا لدوري 
النخبة، لكون العراق مطالب بارسال 
أســماء أول 3 أندية للمشــاركة في 
بطولــة األندية العربيــة في تونس 
شهر تشــرين أول املقبل، لذلك ارتأى 
االحتاد االســتئناس باراء مثلي األندية 
املشاركة ومت االتفاق ان تكون املرحلة 
دوري  ويرحل  احلاســمة  فــي  احلالية 

النخبة وآلياته للعام اجلديد.
وأوضح ان احتاد كرة الطاولة 
مدربــني   3 اســتقدم 
إيرانيني لألشراف على 
التدريبيــة،  املراكــز 
توزيعهم  وســيتم 
مناطــق  علــى 
واملنطقة  الشمال 
واجلنوبية  الوسطى 
بغــداد،  ومنطقــة 
ميلك  احتاده  ان  مبينا 
عاملة  تدريبي  مراكز 
فــي بغداد ) 
خ  كر

ورصافــة ومركز للموهوبــات افتتح 
مؤخرا( وفي الناصرية والنجف واربيل 
والســليمانية ومن املؤمل ان يفتتح 
بحســب توفر األموال 4 مراكز أخرى 

في العام اجلديد.
وذكر ان العراق مــن املقرر ان يضيف 
نهائيات آســيا لعام 2023، كما أشار 
إلى عقد اجتماع اجلمعية العمومية 
مقررا في الصني على هامش بطولة 
العالم شهر تشــرين أول املقبل، بيد 
أن إجــراءات الدخــول للصني واجواء 
تقدمي  في  أسهمت  الصحي،  احلظر 
أعضاء اجلمعية العمومية طلبات 
الى االحتاد الدولي بشأن نقل مكان 
واألردن  العــراق  فتقدم  االجتماع، 
وتونس وإيطاليا والسويد وإجنلترا 
ان  مبينا  االجتماع..  لتضييف 
بطولة العالــم املقبلة في 
الصني ستقام بالسباقات 
العالم  الفردية، وبطولة 
في العام 2023 املقررة 
أفريقيا  جنــوب  في 
بنظام  ســتكون 

الفرقي.

عباس وناس: معسكر تدريبي 
في إيران يؤهل السلة لكأس العالم 

اهتموا بالمدرب المغترب

غدا.. اختتام بطولة المتقدمين بالطاولة

عباس وناس

احمد عوفي

هردة رؤوف
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من االسئلة اخلطيرة التي تنقدح في األذهان 
سؤال يقول :

أَلَْم يعدنا اهلُل سبحانه في محكم كتابه 
العزيز باستجابه الدعاء ؟

ألم يقل لنا :
) ادعوني استجب لكم (

غافر  / 6 
فلماذا ندعو وال يستجاب لنا ؟

ونحن على يقني اّنه تعالى ال يُخلف الوعد ..
فما هو اجلواب ؟

اّن هذا السؤال بالذات ُطرح على االمام جعفر 
بن محمد الصادق ) عليه السالم( حيث رُوَي أنَّ 

رجالً جاءه وقال :
سيدي :

أكان اهلَل ُمخلَف وَْعِده ؟
قال )ع( :

كال 
قال الرجل :

فما بالَنا ندعوه في الليل والنهار ثم ال 
يستجيب لنا ،

)ادعوني استجب لكم (  
فقال )ع( :

" طهروا قلوبكم قبل أْن تواجهوا رَبَُّكْم "
--2

اّن استجابة الدعاء مشروطٌة بتطهير القلوب 
من األدران .

وقلوُب معظم الداعني متلؤها األضغان واالحقاد 
، وتطرُب أوتارُها ألحابيل الشيطان ..!!

وفي مثل هذه األجواء امللّبدة بالظالم ال 
يُستجاب الدعاء .

 – -3
وهذا املعنى ألّم به أحُد الشعراء فقال :

كيف ندعو االلَه في ُكلِّ َكرٍْب 
ثم ننساُه عنَد كشِف الكروِب 

كيف نرجو استجابًة لدعاٍء 
قد سددنا طريَقها بالذنوِب 

--4
اّن الكثيرين ممن يلهجون بالدعاء على َمْن 
ظلمهم ينسون أنهم ممن ظلم اآلخرين .. 

وكيف يُستجاب الدعاء مع التلبس الصريح 
بظلم الناس ؟

--5
اّن التضرع الى اهلل تعالى بقلب صاٍف 

وبانقطاع كامل هو من أهم العبادات على 
االطالق ذلك انه يقوي صلة العبد بالرب 

ويضفي على النفس ألوانا من السكينة 
واالطمئنان .

أما لقلقُة اللسان واملصحوبة باالنغماس 
باالدران فانها قد ولدت ميتًة فكيف يعول 

عليها؟

السؤال الخطير 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاورها - سمير خليل:
للفن الكردي، هوية متيــزه ومتنحه لونا 
خاصا، فــن ارتبط بحياة النــاس التي 
تعيش بني جبالنا الشماء وفي ظاللها، 
هوية عبرت عن هموم االنســان الكردي 
وتطلعاتــه وآمالــه وحبــه للســالم، 
الفن الكردي مرآة صادقــة لتراث اهلنا 
فــي كردســتان وهويتهــم التاريخية 
وكذلــك  واالجتماعيــة  واحلضاريــة 

هويتهم الثقافية االبداعية.
وللمــرأة الكردية الفنانــة دور ومكانة 
كبيــرة فــي كل اركان الفــن الكردي، 
هــي حاضرة في املســرح والســينما 
والباليه،  الشعبي  والرقص  والتشكيل 
لذلك اليخلو منشطا ابداعيا او فعالية 

فنية من نفس حواء وابداعها.
دييــه ســالم او دييه شــويالن )اســم 
شــهادة  حتمــل  التــي  مســرحي( 
العلــوم املاليــة و املصرفيــة بجامعة 
الســليمانية،، فنانة شــابة بدأت من 
عالم الباليه في فريــق )ليزين( للباليه 
الذي اسسته وتديره الفنانة املسرحية 
الكرديــة القديرة ومدربــة الباليه روبار 
أحمد، لكن دييه لم تتوقف عند الباليه 
وســحره واناقته بل دخلت عالم اجلمال 
اآلخر، املســرح، اســتفادت من تدريبات 
الفنان  التي هي احدى مقومات  اجلسد 
املســرحي، وفــي اول عمل مســرحي 
الفنان  )بانتومامي( حصلت علــى جائزة 
منعم ســعيد استاذ فن البانتومامي في 
العراق خالل مشــاركتها في مسرحية 
)فوضى( ضمن فعاليات مهرجان مسرح 
مدينة  احتضنتــه  الــذي  الصوامــت 

السليمانية نهاية العام الفائت.
دييه شــويالن قالت للصبــاح اجلديد: 
الواقع الفني في كوردستان حاليا بنمو 
مســتمر من خالل فعالياته ونشاطاته 

في مختلف الفنون، وبالنسبة للمسرح 
فاجلمهــور منفتــح اكثــر للعــروض 
املســرحية وتشــهد قاعــات العرض 
املسرحي توافد اجلمهور ومن كل االعمار 
واملستويات االجتماعية والثقافية، وهذا 
ووسط  وبالتأكيد  ابداعية،  عافية  دليل 

كل هذا االبداع فان للمرأة الكردية دورا 
بارزا في املســرح الكــردي حيث تتعدد 
اسماء املســرحيات املبدعات الكرديات 
وبشكل  االقليم  مسارح  خشبات  على 

متزايد". ،

انتقلِت  بداياتــِك وكيف  *حدثينا عن 
من الباليه الى املسرح؟

بدايتــي كانت برقــص الباليه في عام  
2015 عندمــا كنت في الثامنة عشــر 
من العمــر وطبعاً العمل فــي الباليه 
مختلف متاما عن املســرح، بواقع اخلبرة 
بني االثنني، لذلك فالرشــاقة اجلسدية 
التي اكتســبتها مــن عملي كراقصة 
افادتني  التعبيــري،  الرقــص  و  باليــه 
جدا في عملي  املســرحي، وبني عامي  
باكثر من سبعة  -2015 2019 شاركت 
املعاصر/التعبيري  والرقص  باليه  عروض 
في كردســتان، وجميع هــذه العروض 
كانــت ضمن )كــروب ليزيــن(، وتوجت 
حبي للمسرح عندما شاركت مبهرجان 
السليمانية الدولي للبانتومامي وحصلت 
على جائــزة األســتاذ منعم ســعيد 

للبانتومامي كأول فنان غير عربي".

فرقــة  ضمــن  تعملــن  *وهــل 
مســرحية؟ومن صاحــب الفضل في 

دعمك ورعايتك؟
اوال انــا الاعمل في فرقــة معينة، وانا 
ادين بتجربتي املتواضعة للفنان االستاذ 
گــوران ســه رگ لویی، فهــو معلمي 
بالرقــص والبانتومــامي و داعم دائم لي 
والصدقائي، وطبعاً الفضل االكبر يعود 
لوالــديَّ لدعمهمــا املســتمر في كل 

االعمال الفنية التي شاركت بها".
الفنانــة دييه التي تؤكــد انها مازالت 
ان  بالباليه تتمنى  مستمرة في عملها 
تكون العالقة بني الفن في كردســتان 
العزيزة  وباقــي محافظاتنــا  وبغــداد 
وتدعو  باضطــراد،  وتنمــو  مســتمرة 
لتعم  اخملتلفة  الفنية  اخلبرات  ملشاركة 
الفائدة جميع الفنانني وعلى مســاحة 

الوطن العزيز.

متابعة - الصباح الجديد:
حددت وكالة "ناســا" للفضــاء يوم 29 
آب موعــداً إلطالق الصــاروخ الذي يبلغ 
ويحمل كبســولة غير  98 متراً  ارتفاعه 
مأهولة بالبشــر فــي أول مهمة له إلى 
العراقية  املهندســة  مبشاركة  الفضاء، 

ديانا السندي.
وبدأ صــاروخ عمالق تابــع إلدارة الطيران 
أمس  )أول  "ناســا"،  األميركية  والفضاء 
الثالثــاء(، رحلة برية متتد لســاعات إلى 
منصــة اإلطــالق اســتعداداً لرحلتــه 
التجريبيــة األولى فــي الفضاء في وقت 

الحق من الشهر احلالي.
بدورهــا أعلنت املهندســة العراقية في 

ناســا "ديانا السندي" مشــاركتها في 
إطالق صاروخ الفضاء "SLS" إلى القمر.

متابعيها على مواقع  السندي  وشاركت 
التواصل بعــدد من مقاطع الفيديو التي 
ظهرت فيها وهي تتحــدث بحماس عن 
الرحلــة املرتقبة "واخيراً بعد 50 ســنة 
ســنعود إلى القمر مبهمة حتمل اســم 
آرمتيس"، موضحة أنهم "منذ 14 ســنة 
نبني بهذا الصاروخ الذي ســينطلق بأول 

رحلة جتريبية غير مأهولة".
كما بينت السندي أن "املركبة الفضائية 
ســتبقى 6 أسابيع على ســطح القمر، 
ومن ثم إلى املريخ"، موضحة أنه " سيتم 
بناء محطة فضائية على سطح القمر".

"ناسا" تستعد إلطالق صاروخ عمالق جديد للفضاء
بمشاركة مهندسة عراقية..

رشاقتي المكتسبة من الباليه والرقص 
التعبيري ساعدتني في عملي المسرحي

الفنانة الكردية دييه شويالن:

بغداد - وداد ابراهيم:
أعلن منصور املانع رئيس امللتقى الثقافي العراقي، 

اقامة االجتماع التنسيقي االول ل "قمة بغداد للتمكني 
االقتصادي للنساء والشباب" ألقسام التمكني في 

الوزارات والهيئات في مقر وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
صباح اخلميس 25 من اب احلالي، وفي مقر الوزارة في 

شارع حيفا.
مؤكدا: ان الغرض من هذه القمة هو دعم النساء 

للحصول على دخل اعلى وحتسني الوصول الى املوارد 
والتحكم فيها وزيادة االمن واحلماية من العنف 

االسري على ان تتماشى هذه اجلهود مع خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 ومنح املرأة حقوق متساوية في 
املوارد االقتصادية وكذلك في امللكية واخلدمات املالية.
واملعروف ان املانع كان قد اقام قمة اربيل والسليمانية 
ودهوك خالل االشهر املاضية لدعم القضايا االنسانية 

واالجتماعية واالقتصادية.

اليوم..الثقافة بصدد عقد 
قمة لتمكين المرأة اقتصاديًا

متابعة - الصباح الجديد:
تــداول عدد من رواد مواقع التواصــل االجتماعي، نبأ وفاة 

الفنان سامي قفطان.
ومــع التداول الواســع لهذا النبــأ، قرر الفنان ســامي 
القفطان اخلروج عن صمته، فظهر خالل مقطع فيديو رد 
فيه على ما يشاع ضده، ومهاجًما لكل من روج هذا النبأ.
وقال "القفطان" خالل مقطع فيديو عبر "فيسبوك": "في 
البيت األول الذي ترعرعت فيه برغم تغير الشــخصيات، 

تبقى نقابة الفنانني بيت الفنانني".
وأضــاف: "أنــا اآلن بهــذه النقابة بحضور جبــار جودي، 
لنطفــيء األنباء التــي تتحدث عن وفاتــي ال صحة لها، 
واألخبار املنشورة في هذا اجلانب تعبر عن النفوس املريضة 

لناشرها".
فيما طالب نقيب الفنانني العراقيني، جبار جودي، بضرورة 
اعتماد املعلومات واألخبار من مصادرها األصلية واملوثوقة.
وأكد "جودي" خالل الفيديو، عن سعيه للتعاون مع وزارة 
الداخلية العراقية ملنع تداول الشائعات، التي "تستهدف 

الشخصيات الفنية في اجملتمع" بحسب قوله.

سامي قفطان.. من نقابة 
الفنانين يرد على شائعات وفاته

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

دييه شويالن

متابعة - الصباح الجديد:
أحــالم  اإلماراتيــة  النجمــة 
الشامســي يبدو أنها قررت عدم 
االنتظار النتهاء أجازتها الصيفية 
من أجل الكشــف عن مفاجآتها 
الفنيــة اجلديدة، وكشــفت من 
باريس عن حتضيرها أللبوم جديد 
باللهجــة العراقيــة إضافة إلى 

مفاجــآت فنية أخرى بعد العودة من 
اإلجازة.

مفاجأة  عن  أحالم  الفنانة  وكشفت 
كبيرة جلمهورها العراقي، وذلك خالل 
مــن صديقاتها  عدد  مــع  تواجدها 
العراقيــات في فرنســا، أثناء قضاء 
وقالت  باريس،  في  الصيفية  إجازتها 
أحالم في الفيديــو إنها جتهز أللبوم 

جديد باللهجة العراقية، وذلك إهداء 
جلمهورها العراقي.

وأضافت: "تاج راس العراقي، عز وفخر 
فيه  اجلديد  ألبومي  اسمعوا  العرب.. 
مفاجأة حلوة للعراق.. راح انزل ألبوم 

عراقي جاهز جاهز". 
الفنانة أحــالم عن موعد  وأعلنــت 
عودتهــا ملواصلة نشــاطها الفني، 

وقالت إنها ستطرح ألبومها العراقي 
أن  وأكدت  املقبــل،  الشــهر  اجلديد 
األلبوم أصبح جاهزاً للطرح، واحتفل 
جمهــور أحالم العراقــي مبفاجأتها 
أحالم  الكبيرة لهم، وكذلك جمهور 
الذين احتفلوا بإعالنها موعد عودتها 
للغناء ولنشــاطها الفني، بعد فترة 
توقــف بســبب قضائهــا إجازتها 

الصيفيــة في عــدة مــدن أوروبية 
في الفتــرة األخيرة برفقة أســرتها 

وأصدقائها.
وال تعد تلك املفاجأة الفنية الوحيدة 
التــي جتهزها أحــالم للجمهور في 
الفترة املقبلة بعد العودة من االجازة، 
إذ تستعد لتقدمي عدة مفاجآت فنية 

أخرى.

أحالم : تاج راس العراقي، عز وفخر العرب
تحّضر أللبوم جديد باللهجة العراقية 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة 
واآلثار، إطالق الدورة الســابعة 
العراقي لعام  من جائزة اإلبداع 

.2022
وذكــرت الــوزارة في 
عليه  اطلعت  بيان، 
أن  اجلديد  الصباح 
العليا  "اللجنــة 

ة  ئــز جلا

اإلبــداع العراقــي عقــدت اجتماعا 
برئاسة وزير الثقافة والسياحة واآلثار 
حســن ناظم، وعضوية كل من علي 
حســن،  محمد  وفاخر  صالح  حاكم 
والشاعر جليل خزعل حمود، والشاعر 
عبد الزهرة زكــي، ومنير عبد املهدي 

عباس مقرراً للجنة".
وأضــاف، أنــه "مت خــالل االجتمــاع 
االتفاق على تســمية احلقول اخلاصة 
من  كل  وهــي  باجلائــزة، 
والشــعر،  الروايــة، 
واملســرح،  والترجمة، 
إضافة الى الدراســات 
ودراســات  اللســانية 
التراث الشــعبي واخلط 

والزخرفة".
اتفقت  "اللجنة  أن  وتابــع 
أيضا علــى البدء بتســليم 
األول من  ابتداًء مــن  األعمال 
شــهر أيلول املقبــل ولغاية 
األول من شــهر تشرين األول 
املقبــل"، مبينا أن "تســليم 
األعمــال الفنيــة مــن اخلط 

والزخرفة يتم في قسم املعارض مبقر 
دائرة الفنون العامة، فيما يتم تسليم 
األعمــال األخرى املشــاركة إلى جلنة 

جائزة اإلبداع في مقر الوزارة".
وأشــار البيان إلى أن "الدورة السابعة 
من اجلائزة ستشهد مشاركات مهمة 
في مختلف الفروع الثقافية"، مؤكدا، 
أن "جميــع هــذه الفــروع تصب في 

خدمة الثقافة العراقية".

متابعة - الصباح الجديد :
تســتعد الفنانــة رحمــة رياض، 
لوضع صوتها على شارة املسلسل 
الدرامــي العراقي اجلديــد “حيرة” 
بطولــة زوجها النجم ألكســندر 
منصة  عبر  سيعرض  والذي  علوم، 
“شاهد”، اعتباراً من منتصف شهر 

أيلول املقبل.
تصويره  يتــم  “حيرة”  مسلســل 
حالياً في تركيــا، وتدور أحداثه بني 
يتوجب على  إذ  واالنتقــام،  احلــب 
عاشــقني مواجهة مجتمع قاٍس، 
ووالد متســلط، عــازم على منع 

زواجهما.
ويشــارك في بطولة املسلسل إلى 
جانب ألكسندر علوم، النجوم زهراء 
الزبيدي،  وبراء  الطائي،  واياد  بن ميم، 

وبكر خالد، وحيدر عبد ثامر.
على صعيد آخر، تفاضل رحمة حالياً 
عليها  معروضــة  أعمــال  عدة  بني 
الختيار ما يناسبها، لتقدميه كأغنية 
مخصصــة لبطولــة كأس العالم، 
التي ستنطلق في قطر نهاية شهر 

نوفمبر املقبل.
وقالــت رحمة، في تصريــح، تابعته 
الصباح اجلديــد ، إن اختيارها لتقدمي 
أغنيــة فــي بطولــة عامليــة بهذا 
املســتوى، أتى بعد جدها واجتهادها 

على الصعيد الفني.
وتعيــش رحمــة، حاليــاً، جناحــات 
متعــددة، إذ تقطف جنــاح أغنيتها 

األخيرة “اصعد للقمر”، كما حققت 
جناحــاً كبيراً فــي ظهورها األول في 

“مهرجان قرطاج” في تونس.
األيام  كمــا تتحضر رحمــة هــذه 
لتصوير املوســم الثالث من برنامج 
اكتشــاف املواهــب “عــراق آيدول”، 
برفقة الفنانني: حامت العراقي، وسيف 

نبيل.

إطالق الدورة السابعة من جائزة 
اإلبداع العراقي لعام 2022

“حيرة.. مسلسل درامي جديد بطولة
 "ألكسندر علوم"
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