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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
البنك املركزي عن عزمه  كشف 
اصــدار فئة جديــدة تضاف الى 
البالد،  العمــالت املتداولة فــي 
فيما أشار الى ان البنك ال ينتوي 
تغيير ســعر صرف الــدوالر إزاء 

الدينار.
وقال محافــظ البنك مصطفى 
غالب في حديثه خالل ) ملتقى 
:«نعمل على  الرافدين للحــوار( 
عملة جديــدة فئة 20 الف دينار 
مواكبة  اجل  من  دراســات  بعد 

املتطلبات ومضاهاة دول اجلوار«.
عن  االعالن  »سنباشــر  وأضاف 
اســتكمال  بعد  اجلديدة  الفئة 
متطلباتها«.  ، وأكد انه »ال توجد 
أو تغيير سعر صرف  نية خلفض 

الدوالر مقابل الدينار العراقي«.
يشــار الى ان البالد تتداول سبع  
فئات من العملــة احمللية صادرة 
من البنك املركــزي العراقي هي 
} 250 دينــار و500 دينــار و1000 
دينار و5000 دينــار و10000 دينار 

و25000 دينار و50000 دينار{.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ذكرت وزارة الزراعة أن النية تتجه 
صوب ترســيم البضائع الزراعية 
التــي تــورد الى البــالد من اجل 
حماية املنتج احمللي، مشــيرة الى 
الثالثني  االمر بعد  ان تطبيق هذا 

من شهر أيلول اجلاري.
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة 
حميد النايف: »بعد 30 من شهر 
ايلــول اجلــاري ســتكون هنالك 
قــرارات لصالــح املنتــج احمللي، 
كمركية  تعرفــة  وضــع  ومنها 
علــى احلــدود، من اجــل حماية 

املنتج احمللي«، مؤكداً: »لسنا ضد 
االســتيراد، لكن علــى ان ال يؤثر 

على املنتج احمللي«.
»املواطن  أن  النايــف  وبنّي حميد 
او  مخّير بني شــراء املنتج احمللي 
املستورد، برغم ان لنه يقبل على 
شراء احمللي ألنه اكثر صحة واكثر 

جودة«.
 يشــار إلى أن نقص املياه وارتفاع 
نســبة اجلفاف في العراق، أسفر 
عن خفض نسبة االراضي املزروعة 
في املوســم الصيفي بنحو 40% 
عن اخلطة الزراعية للعام املاضي.

البنك المركزي يعتزم اصدار 
عملة بقيمة 20 الف دينار 

تعرفة جمركية على البضائع الزراعية 
الموردة الى البالد بعد 30 أيلول

بغداد - الصباح الجديد:
دعا رئيس اعلى سلطة قضائية 
اجلهات  الثالثاء،  أمس  البالد  في 
القرارات  تطبيــق  الى  اخملتصة 
املتعلقــة بالنفط فــي إقليم 
البالد  مصلحة  وفق  كوردستان 

وما يفرضه الدستور.
واكــد رئيس احملكمــة االحتادية 
العليا جاســم محمــد عبود، 
ســلطات  اوجد  الدســتور  ان 
وليس  الشعب  الدولة ملصلحة 
ملصلحتهــا، وان تنفيــذ قــرار 
احملكمة االحتادية ، اســتند الى 
التضحيــة مبصلحة هذا  عدم 
الشعب، لينسف بهذا التأكيد، 
محاولة كردية جديدة لاللتفاف 
علــى القرار، تتمثل باشــتراط 
الكرد تأجيل الضغوطات بشأن 
االشتراك  مقابل  اإلقليم،  نفط 
في احلكومة اجلديدة التي يعتزم 
حتالف إدارة الدولة تشــكيلها، 
اذ أكد رئيــس احملكمة االحتادية 
في  عبود  العليا جاسم محمد 
حوار أجرته معــه وكالة االنباء 
العراقية، أن » الدستور العراقي 
إرادة الشــعب ومعبر عن  وليد 
مصلحته، وأن جميع السلطات 
تعمل مبوجب  أن  يجب  االحتادية 
الدســتور مــن أجــل أن تضع 
مصلحة الشعب في حساباتها 
عنــد أي عمل، مبيناً أن احملكمة 
االحتاديــة مبوجب املــادة 93 من 
الدســتور متارس اختصاصاتها 
بالرقابة على دســتورية  ابتداًء 
النصوص  وتفســير  القوانــني 

االختصاصــات  الــى  إضافــة 
أن »الغاية  املذكورة«، مضيفــا 
من احملكمة االحتادية هي صيانة 
الدستور ومنع جتاوز السلطات«.

وتابــع أن » املشــكلة التي مير 
بها العراق ليست في الدستور 
وال فــي اختصاصــات احملكمة 
االحتاديــة وإمنــا املشــكلة في 
تطبيق الدستور وسوء التعامل 
»احملكمــة  أن  مبينــاً  معــه«، 

االحتاديــة هــي الرقيــب على 
تتجاوز  لكيال  السلطات  جميع 

الدستور« 
وبشــأن ملف النفــط وما يثار 
حوله من خالفات، ســيما بعد 
اإلقليم،  تلكؤ حكومة  او  رفض 
احملكمة  قرار  تفادي  ومحاوالتها 
»النفط  أن  عبود،  اكد  االحتادية، 
والغــاز همــا ملك للشــعب، 
بهمــا  يتصــرف  أن  ويجــب 

الشعب، وليس سلطة معينة، 
وأن احملكمــة االحتاديــة قالــت 
قولتها بخصوص النفط والغاز 
في إقليم كردستان وتنفيذ هذا 
اجلهات  عاتق  علــى  يقع  القرار 
العراق  وفــق مصلحة  اخملتصة 

وعدم التضحية مبصلحته«. 
ويأتــي تصريح رئيــس احملكمة 
االحتاديــة هذا بعد يــوم واحد 
فقط، من اتفاق احلزبني الكرديني 

الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
الوطني، على تضمني اتفاقهما 

تشكيل حتالف إدارة الدولة 
اشترطها  نحو ســتة مطالب 
للمشاركة في تشكيل  احلزبان 

احلكومة املقبلة.
وقــال النائــب الثانــي لرئيس 
عبد  شــاخوان  النواب  مجلس 
ان  االثنــني،  األول  امــس  اهلل 
احلزبــني الكرديــني ضمنا ورقة 

االتفــاق فقرة تنص على تأجيل 
الضغوطــات التــي متارســها 
احلكومة االحتادية على حكومة 
االقليــم، وان تعمــل احلكومة 
املقبلــة على تهيئــة االرضية 
النفط  قانون  لتشريع  املناسبة 
بالتعاون بني احلكومتني،  والغاز، 
الفتا الى انه حلني تشــريع هذا 
االقليم  حكومــة  فان  القانون 
تصدير  عملية  في  ستســتمر 

وبيع النفط.
داعيا رئيس الوزراء املقبل الى ان 
» يكون رئيســا لكل العراقيني 

وال ينبغي ان يعادي اإلقليم ».
وجتدر اإلشــارة في هذا السياق، 
الى ان احملكمة االحتادية تعاملت 
اإلشــكاالت  مســتوى  علــى 
شركة  تأسيس  مع  الدستورية 
النفط الوطنية، كما تعاملت نع 
ملف نفط اإلقليم، حني طعنت 
بالتأسيس، وقال رئيس احملكمة 
في هذا الشــأن في احلوار الذي 
نشرته واع،أن » تأسيس شركة 
النفط الوطنية وتكليف الوزير 
إحســان عبد اجلبار غير قانوني 
وســبق للمحكمة االحتادية أن 
مت الطعن أمامها بقرار ســابق 
العديد  وألغت  الشركة  بقانون 
مــواد جوهرية،  وهي  املواد،  من 
وبذلك ال ميكن املضي بتشكيل 
الوطنيــة  النفــط  شــركة 
بإلغــاء هذه املواد ما لم يتـــم 
تشــريع مواد أخــرى حتل محل 
املواد امللغـــاة من قبل مجلس 

النواب«.

بعد يوم واحد من محاولة كردية لاللتفاف عليه

رئيس المحكمة االتحادية يطالب الجهات
المختصة بتنفيذ حكمها الخاص بنفط االقليم

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
باسم  الرســمي  املتحدث  أعلن 
الكردســتاني  الوطني  االحتــاد 
الدكتور ســوران جمال طاهر، ان 
االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي 
الكردستاني شــاركا في كتابة 
الذي  الدولة،  ادارة  حتالف  برنامج 
واســتحقاقات  مطالب  تضمن 
أورد فيه احلزب  الكرد، في وقــت 
ان  الكردســتاني  الدميقراطــي 
تســمية  الى  توصــال  احلزبــني 
مرشح تسوية، وان اقرب االسماء 
واشــدها حظوة لتولي املنصب 

الدكتور عبد اللطيف رشيد.
وحول منصب رئاسة اجلمهورية، 
اوضــح املتحدث باســم االحتاد 
الوطنــي، في تصريــح ادلى به 
لم  حزبه  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
يصل بعد الى اتفــاق نهائي مع 
الدميقراطي حــول املنصب، الفتاً 
مبرشحه  متمسك  االحتاد  ان  الى 
لشــغل املنصب، نظــرا الن هذا 

املنصب مــن حصة الكرد وداخل 
الوطني، »وحتدثنا  الكرد لالحتــاد 
بهــذا اخلصــوص مــع القــوى 
واجرينــا  العراقيــة،  واالحــزاب 
مباحثات على مســتوى عاِل مع 

احلزب الدميقراطي«.    
وتابع،«كان هناك خالل الشهرين 
املنصرمــني عدد من االجتماعات 

واللقــاءات على مســتوى رفيع 
بني االحتــاد الوطني والدميقراطي 
الكردستاني، »اال اننا حلد االن لم 
نصل الى االتفــاق الذي نأمل ان 
واردف،«خالل  اليه قريباً«،  نتوصل 
الشــهرين املنصرمــني تدهورت 
االوضــاع في العراق مــا ادى الى 
تغيير اليــات احلوارات التي كانت 

جارية لتشكيل احلكومة، النهاء 
اخلالفات وعقد جلســة مجلس 
النــواب، ونحــن والدميقراطــي 
اكدنا على ضرورة عقد جلسات 
مجلس النواب، نظرا الن انتخاب 
من  يعقبه  وما  اجلمهورية  رئيس 
تكليف رئيس الوزراء وتشــكيل 
مجلس  عبــر  يتــم  احلكومــة 

النواب«.   
وبني الدكتور سوران جمال طاهر، 
ان االحتاد الوطني كان يؤكد بعد 
توحيد  ضــرورة  على  االنتخابات 
الكرد  وان يذهب  والبرامج،  الرؤى 
انه ومع  »اال  الى بغداد،  موحدين 
منحى  اخذت  االوضاع  االســف 
اخرا، ونحن حلد االن نسعى لكي 
يكــون للكــرد ورقة سياســية 

موحدة«.  
مــن جانبه اكد العضو البارز في 
الفيلي  علي  الددميقراطي  احلزب 
فــي تصريــح تابعتــه الصباح 
اجلديــد، ان املباحثات بني احلزبني 
الكرديني قطعت شــوطا كبيراً 
ووصلت الــى مراحلها النهائية، 
وان اجلانبني اعدا مســودة اتفاق 

سيتم االعالن عنها قريبا.
قريبني  احلزبن  ان  الفيلي،  واوضح 
من توقيع االتفــاق، الذي قال انه 
امللفات  معاجلة  في  سيســهم 
رئاســة  منصب  بضمنها  كافة 

اجلمهورية.
وبني الفيلي، ان احلزبني توصال الى 
تسمية مرشح تسوية، وان اقرب 
االسماء واشــدها حضوة لتولي 
املنصب الدكتــور عبد اللطيف 

رشيد.
القــوى  ان  الفيلــي،  واوضــح 
الدولة  ادارة  حتالف  في  املنضوية 
وافقــت علــى شــروط احلزبني 
بتفعيل  تتمثل  التــي  الكرديني، 
املتعلقة  الدستور  140 من  املادة 
بتحديد مصيــر املناطق املتنازع 
االحزاب  بعــض  وعودة  عليهــا، 
الكرديــة الى كركوك، وتشــريع 
قانــون النفط والغــاز بالتعاون 
بني احلكومــة االحتادية وحكومة 
االقليــم، وايقاف اجــراءات وزارة 
بخصوص  االقليم  جتــاه  النفط 
تصديــر النفــط، وحتديد حصة 
االقليــم كاملــة فــي املوازنة، 
حالة  في  امليليشيات  ومحاسبة 

هددت االقليم مستقبالً.

الديمقراطي الكردستاني: عبد اللطيف رشيد مرشح التسوية
األقرب الى رئاسة الجمهورية

             االتحاد الوطني يؤكد مشاركة الكرد في برنامج تحالف ادارة الدولة
تقريـر

خبراء يتوقعون قفزة في أسعار النفط بعد 
6شهرين جراء نقص كبير ستعانيه اوروبا أكثر من 75 قتياًل في تظاهرات إيران والسلطة 

3تكثف عمليات قمع واعتقال المحتجين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعــت وزارة املــوارد املائية امس 
املســتهلكة  اجلهات  الثالثــاء، 
للميــاه وباألخــص وزارة الزراعة 
واحلكومات  الفالحية  واجلمعيات 
احمللية ووزارة االســكان واالعمار 
العامة  واالشــغال  والبلديــات 
ضــرورة  إلــى  بغــداد  وامانــة 
ملواجهة  بوقفة جادة  مساندتها 
شــح امليــاه من خالل ترشــيد 

استهالكه.
احلكومي  اإلعــالم  خلية  وذكرت 
الوزارة وحســب  ان  بيــان  فــي 
متابعتهــا جملموعة من التنبؤات 
اجلويــة للخريــف احلالــي عبر 
اخملتصــة  الصناعيــة  األقمــار 

اخلريف  أن  الى  جميعها  تشــير 
مما  جافاً  احلالي ســيكون خريفاً 
سيزيد التهديدات بشأن الزراعة 
الشــتوية وينذر مبوجــة جفاف 
وللموسم الرابع على التوالي مما 
سيزيد اخملاطر والتهديدات بشأن 

الزراعة الشتوية.
ولفتــت اخلليــة الــى ان الوزارة 
طالبت اجلميع سواء املؤسسات 
للمياه  املســتهلكة  القطاعية 
ترشــيد  بضرورة  املواطنــني  أم 
االستهالك لتجاوز االزمة احلالية 
التي مير بها العالم اجمع والعراق 
على وجه اخلصوص ولغرض تأمني 

إيصال املياه حملطات اإلسالة.
احلكومية  املؤسسات  دعت  كما 

واملواطنني الى عدم رمي اخمللفات 
وميــاه  وامللوثــات  الصناعيــة 
الصرف الصحــي والنفايات في 
مقاطع األنهر الرئيسة والفرعية 
حفاظاً علــى بيئة النهر وصحة 

املواطن.
يشــار إلى أن العــراق يعاني من 
نتيجة قلة األمطار  املياه  شــح 
وانخفاض إيرادات املياه في نهري 
دجلة والفرات مما أثر على اخلطة 
التي  احلالي  للموســم  الزراعية 
تقلصت الى %50 عما كان عليه 

خالل املوسم املاضي.
يذكر أن البــالد متر مبوجة جفاف 
منذ  لم تشهدها  غير مسبوقة 

العام 1930.

خاص - الصباح الجديد:
يســتأنف مجلس النواب جلســاته 
اليوم بعد انقطاع استمر نحو أربعة 
ألنصار  اعتصاماً  أشهر شهد خالله 
التيــار الصدري داخل مبنــاه، وفيما 
يتضمن جدول االعمال فقرتني أحدها 
طلب التصويت على استقالة رئيس 
اجمللس محمد احللبوسي، لكن اإلطار 
التنســيقي يؤكد أن هذا الطلب هو 
املوافقة  تتــم  ولن  الثقــة  لتجديد 

عليه.
وفــي مقابــل ذلــك، أشــار احلزب 
أن  إلى  الكردســتاني  الدميقراطــي 
االعالن عن حتالف إدارة الدولة ينتظر 
موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى 

الصدر على تشكيل احلكومة.
وقالت النائبة عن حتالف الفتح زهرة 

البجاري، في تصريــح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »البرملان ســوف يستأنف 
جلساته اليوم االربعاء بجدول أعمال 
يتضمن فقرتني، األولى هي التصويت 
النواب  مجلس  رئيس  استقالة  على 
محمــد احللبوســي، والثانيــة هي 
التصويت على مرشــح النائب األول 

لرئيس مجلس النواب«.
اســتقالة  أن »طلب  إلى  وأشــارت، 
ليســت  منصبه  مــن  احللبوســي 
مستغربة على اعتبار أن قوى اإلطار 
التنسيقي لم متنحه الثقة عندما مت 
التصويت عليه في جلســة الترديد 

اليمني«.
ولفت البجاري، إلــى أن »الطلب في 
وليســت  للثقة  حقيقته هو جتديد 
اســتقالة، كون احللبوســي يريد أن 

يتم التصويت عليه مرة أخرى ولكي 
نواب  بعض  يتخلص من مطالبــات 

اإلطار التنسيقي في إقالته«.
التنســيقي  اإلطار  »قوى  أن  وأوردت، 
لن تقبل اســتقالة احللبوسي ألنها 
تريــد املضي بالعملية السياســية 
االســتحقاقات  واســتكمال 

الدستورية«.
وأكــدت البجاري، أن »هــذه اخلطوة 
ذكيــة جــداً كونهــا تنصــب في 
مصلحة املضي بتشكيل حتالف إدارة 
الدولــة الذي يضم عــدد من القوى 
التنسيقي  االطار  أبرزها  السياسية 
وكتلة الســيادة وحتالف عزم واحلزب 
واالحتاد  الكردســتاني  الدميقراطــي 

الوطني الكردستاني«.
مــن جانبــه، ذكــر عضــو احلــزب 

الدميقراطي الكردستاني وفاء محمد 
في تصريح إلى »الصباح اجلديد«، أن 
احللبوسي  اســتقالة  طلب  »مصير 
ســيكون الرفض في ضــوء احلوارات 
السياسية التي جرت بشأن تشكيل 

حتالف إدارة الدولة«.
وأضاف محمد، أن »التحالف الرباعي 
الــذي كان يضم اإلطار التنســيقي 
واالحتاد الوطني الكردســتاني وكتلة 
عزم وبعض املستقلني أقتنع بانه لن 
واملضي  احلكومة  تشكيل  يستطيع 
بعمليــة انتخاب رئيــس اجلمهورية 

لعدم امتالكه النصاب«.
وأشــار، إلى أن »هذا التحالف جلا إلى 
الدميقراطي  واحلزب  الســيادة  كتلة 
الكردســتاني من أجل ضمان نصاب 
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية بعد 

أن وافق على مطالبهما«.
اجلديد  »التحالف  أن  محمد،  وأوضح 
ســيضم في عضويته 270 مقعداً، 
وهو عدد يكفي لعقد جلسة انتخاب 
تشــكيل  ثم  ومن  اجلمهورية  رئيس 

احلكومة«.
وشــدد، على أن »هــذا التحالف لم 
يعلن عنه رسمياً بسبب إصرار زعيم 
حتالف الفتح هــادي العامري وزعيم 
احلــزب الدميقراطــي الكردســتاني 
مســعود بارزاني علــى الذهاب إلى 
زعيم  واحلصول على موافقة  احلنانة 

التيار الصدري مقتدى الصدر«.
وانتهى محمــد، إلى أن »احلوارات بني 
احلزبني الكرديني مســتمرة من أجل 
الوصــول إلى اتفاق بشــأن منصب 

رئيس اجلمهورية«.

الموارد المائية: الخريف الحالي سيكون 
جافًا وسيزيد تهديد الزراعة الشتوية البرلمان يستأنف جلساته اليوم بتجديد الثقة في رئاسة الحلبوسي له

تحالف إدارة الدولة ينتظر موافقة الصدر على تشكيل الحكومة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفــع النفط في التعامالت 
اآلســيوية املبكــرة، امــس 
الثالثاء، إذ خففت املؤشــرات 
على ســعي حتالــف أوبك + 
لتفادي انهيار األســعار، إلى 
في  طفيف  تراجــع  جانــب 

الدوالر األمريكي .
ارتفعــت العقود اآلجلة خلام 
برنــت 53 ســنًتا ، أو 0.63٪ 
للبرميل  دوالرًا   84.59 إلــى   ،
 04:20 الســاعة  بحلــول 
وارتفعت   ، جرينتش  بتوقيت 
غرب  خلــام  اآلجلة  العقــود 
األمريكي  الوسيط  تكساس 
46 ســنًتا إلــى 77.17 دوالرًا 
كال  وانخفــض  للبرميــل، 
بنحو  القياســيني  اخلامــني 
 ، االثنني  يوم  للبرميل  دوالرين 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى 

قوة الدوالر األمريكي.
وقــال وزير النفــط العراقي 
إحسان عبد اجلبار امس االول 
االثنــني إن منظمــة البلدان 
املصــدرة للبتــرول )أوبــك( 
وحلفــاء من بينهم روســيا 

، املعروفــة باســم أوبك + ، 
يراقبون وضع أســعار النفط 
راغبــني في احلفــاظ على   ،
مضيفا  األسواق،  في  التوازن 
»ال نريد زيادة حادة في أسعار 

النفط أو انهيارا«.
وساعدت تعليقات عبد اجلبار 
في دعم النفط، الذي استقر 
عند أدنى مستوى في تسعة 
أشــهر، إلى حد كبير بسبب 

ارتفاع الدوالر األمريكي.
وعــززت أوبــك + اإلنتاج هذا 
تخفيضــات  بعــد  العــام 
قياسية في عام 2020 بسبب 
تدميــر الطلــب الناجم عن 
جائحة COVID-19. لكن في 
فشلت  انها  األخيرة  األشهر 
املنظمة في تلبيــة الزيادات 

اخملطط لها في اإلنتاج.
الدوالر  تخفيــض  وســاعد 
يتــداول  الــذي  األمريكــي، 
عكســيا مع النفــط ، على 
دعم األســعار، بعد ان وصل 
االثنني  يوم  ســابق  وقت  في 
إلــى أقوى مســتوى له منذ 

مايو 2002.

إرتفاع أسعار النفط جراء 
ضعف الدوالر



محليات2

الصباح الجديد - متابعة: 

عند جتوالك فــي مدينة بغداد، 
وحتديــداً في املناطــق التجارية 
ســتجد  منهــا،  والشــعبية 
عربات  بــن  محاصراً  نفســك 
متحركة تبيع كل شــيء، بدءاً 
واملأكوالت  والشاي  العصائر  من 
ببيع اخلضــروات وصوالً  مــروراً 
الى بيع االحذيــة وحتى “أحجار 
فك الســحر ووزن اجلسم”، مع 
تسجيل صوتي بسعر البضاعة 
يتكرر وبشكل مستمر، أو وضع 
الفتــة كارتونيــة أو خشــبية 
عليهــا، إن كان هناك من يراعي 
“ضجيج الصوت” في الشــارع، 
فيمــا يقــع الرصيــف ضحية 
والبائع،  املواطــن  بن  “املعركة” 
والذي يُســتغل من قبل الباعة، 

فيما يطالب املواطنون بإخالئه.
يبيع علــي وهو صاحــب عربة 
بغداد  فــي  )بســطية(،  جوالة 
العصائر في منطقة الســنك، 
منطقة  وهــي  بغداد،  وســط 
جتارية معروفة فــي العاصمة ، 
وهو يعيل اســرة مكونة من )7( 
أشــخاص يقــول إن “اخللل في 
البسطيات وممن  تواجد أصحاب 
يسمون املتجاوزين على الشارع 
ذاتهــا، ألنها ال  هو باحلكومــة 
تقــدم فــرص عمل للشــباب، 
فيضطر الشاب الى )التبسيط( 

في الشارع النه يريد ان يعيش”.
ويضيــف علــي قائــال” اذا لم 
يتوافــر لــك مصــدر رزق، فمن 
)وشلون  ويســاعدك  ســيبادر 
تعيــش(”.، وينفــي الرجــل أن 
األقل،  على  “بســطيته”،  تكون 
قد تضايق املــارة ألنه “وضعها” 
مبكان مناســب ال يزعــج املارة، 
قائال في ظل ابتسامة بدت على 
محياه “املواطن مير، حتى وان كان 
بشــكل متعرج، فهو ال يســير 

بسيارة على الرصيف”.
بــدوره يقــول فــؤاد مصطفى 
وهو صاحب احدى البســطيات 

ويبدو عليه  الرصيف  على  أيضاً 
وضعه  من  واالمتعاض”  “التعب 
الباكر  الصبــاح  “منــذ  احلالي 
وحتــى اآلن حتصلت على 7 آالف 
دينار فقــط”، مبينا أننا لن نلجأ 
اعمال متعبة، اذا وفرت احلكومة 
وفــرت فرص عمــل للمواطنن 

العاطلن”.
ويشــرح فؤاد وضعــه الصحي 
قائال أنــا “معاق ولــدي الصرع 
اصابتي  مــن  ســابقا  وعانيت 
بجلطتــن وحينما قدمت على 
لي  يقولون  االجتماعية  الرعاية 
انك ال تســتحق، ولــو كان لدي 
راتب ثابت فلن أقــدم على هذا 

العمل”.
ويضيف فؤاد قائال أن “الفســاد 
وصل  بل  واســعة  ملديات  وصل 
في  الفقير  املواطن  الى محاربة 

رزقه”.

أما الشــابة ســارة وهي تعمل 
التجارية، شــرقي  بأحد احملــال 
العاصمــة، تقــول إن “هنــاك 
نتعــرض  عديــدة  مضايقــات 
لهــا عند الذهــاب والعودة من 
والــى محل الســكن والعمل، 
اجلوالن  الباعة  تواجد  بســبب 
وكذلك مــن يتجمعون لديهم 
أسلك  قمت  حتى  الشباب،  من 
طرقــاً اخرى بعيــدة كي ميكن 
لــي الوصول الــى محل عملي 
أو منزلــي بال مضايقات من هنا 

وهناك”.
أن  العشرينية  الشابة  وتضيف 
“هناك طرقاً مبتكرة في التجاوز 
البعض  على الشــوارع وجلــوء 
إليها ومنها افتتاح مطاعم في 
الهواء الطلق وتثبيتها طاوالتها 
باألرصفة عبر حفرها وانتشــار 
الناس وهــم يتناولون وجباتهم 

وكذلك  الشــارع،  في  الغذائية 
والكافيهات  املقاهــي  امتــداد 

ايضا في الشارع”.
يبــرز  االمتعــاض  ووســط 
هذه  أصحاب  مــع  املتعاطفون 
البســطيات، إذ يقــول املواطن 
ابو مهند أن “عمل البســطات 
تعد بطالة مقنعة الن أغلبهم 
خريجــون جامعيون أو حاصلون 
على شــهادات عليــا، وحينما 
يُقدم احدهم على التعين يجد 
فيضطر  أمامه،  مغلقة  الفرص 
الشــاب أن يفتتح بســطية أو 

بعمل أو مطعم جوال”.
ويتابــع قائــال أن “تواجــد هذه 
البســطيات تعمل على تزاحم 
االماكن  في  الطريق خصوصــا 
التجاريــة، وتؤثر علــى جمالية 
املدن، لكن ذلــك كله يصطدم 
للشــباب  عمل  فــرص  بتوفير 

بتوفير  مرهون  التجاوزات  فإزالة 
العمل احلقيقي لهم”.

ويلفت الرجل قائــال إن “اجلميع 
مــع ازالــة التجــاوزات وال أحد 
األمالك  استغالل  يتم  بأن  يقبل 
العامة لصاحله، ولكن قبل ذلك 
لهؤالء  احلقيقــي  البديــل  وفر 
العاطلــن فعليا عــن العمل ، 
بتوفر منحة ثابتة أو غيرها، إذ ال 
يجب قطع أرزاق الناس بشــكل 
مباشر بال بدائل، بحجة احلفاظ 

على جمالية املدينة”.
وبشأن انتشــار هذه البسطات 
الشــوارع  علــى  والتجــاوزات 
مراعاة  مسالة  وكذلك  العامة، 
احلالة االنســانية لهؤالء الباعة 
وكالة شفق  واملواطنن، حاولت 
نيوز احلصول على ردود من أمانة 
بغــداد بشــأن اجراءاتها بهذه 
املســالة، ولكن وحتى ســاعة 

إعداد هذا التقرير لم يرد املكتب 
االعالمــي لألمانــة علــى كل 
بهذا  الوكالة  وطلبات  اتصاالت 

الشأن،.
وبرغــم أن العراق بلد يعوم على 
بحر من الثــروة النفطية، لكن 
تلــك الثروة ال تصــل بأي صورة 
كانت إلى ربع الســكان، تقريبا، 
الذين يرزحــون حتت خط الفقر، 

وفق أرقام رسمية.
والشؤون  العمل  وزارة  أعلنت  إذ 
االجتماعية، فــي 31 آب 2022، 
إن نحو 9 مالين مواطن أي نحو 
السكان، حتت مستوى  ربع عدد 
خط الفقــر في العــراق، فيما 
تكون  أن  اقتصــاد  خبراء  يرجح 
النســبة أكبر من ذلك في ظل 
التغير املناخــي احلالي وجائحة 
كورونــا وكذلك تأثيــرات احلرب 

على )داعش(. 

معركة األرصفة في بغداد.. عربات جوالة 
تحتل األماكن ومواطنون يطالبون بإخالئها

المواطنن يجد نفسه محاصرًا بين عربات متحركة تبيع كل شيء
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الصباح الجديد - متابعة: 

مع عودة الــدوام احلضوري الكامل في 
العام الدراســي اجلديد بقرار من وزارة 
التربية تنتعش األسواق احمللية ببضائع 
املدرســي  والزي  القرطاســية  اللوازم 
وســط فرحة من التالميــذ والطالب 

والتجار معاً.
وتوقعت جلنــة التربية النيابية انطالق 
املقبل،  الدراسي اجلديد األسبوع  العام 
مع عودة التعليم احلضور بشكل كامل 
وجلميع املراحــل، بعد رفع قيود جائحة 
كورونــا في البالد التــي فرضت طيلة 

السنتن املاضين.
وبدأ أولياء االمور شــراء الزي املدرسي 
الرســمي ألطفالهم، وهــو عبارة عن 
قمصان بيض وبناطيل وسترات رمادية 
أو سوداء وقرطاسية وحقائب مدرسية 
وغيرها، والتي تكتظ بها احملال التجارية 

واألسواق واجملمعات التجارية.  
وشهدت احملال التي تبيع الزي املدرسي 
املوحــد إقباالً كبيراً مــن قبل األهالي، 
وخصوصاً بعد إعالن وزارة التربية عودة 
الــدوام احلضوري بشــكل تام كما في 

السابق. 

ويقــول صاحــب محــل لبيــع األزياء 
املدرسية خالد املشــهداني، إن “سوق 
واحلقائب  واألحذيــة  اجلاهــزة  املالبس 
انتعشت بشكل كبير خالل  املدرسية 
الـ15 يوماً املاضية، بسبب اقتراب موعد 
بدء العام الدراســي اجلديد”، مشــيراً 
إلى أن “الصــور اجلميلة لعرض مالبس 
األطفال املدرسية عادت من جديد إلى 
واجهة األسواق بعد اختفائها من على 
رفوف احملــال التجارية خــالل العامن 

املاضين”. 
ويضيف أن “األســواق شــهدت إقباال 
كبيراً من قبل املواطنن لشــراء األزياء 
املدرســية مبا يفوق حجم اإلقبال خالل 
األعــوام الدراســية الســابقة”، عازياً 
السبب إلى االنقطاع عن الدراسة وعدم 
شراء املالبس خالل العامن املاضين، ما 
دفع األهالي إلى جتهيز أبنائهم بشكل 

كامل لسد احتياجاتهم”.
في هذا الســياق، تقول حوراء محمد، 
وهي أم لتالميذ “على الرغم من تدهور 
األوضاع املعيشية لدى غالبية العائالت 
العراقية، إال أن عــودة الدوام احلضوري 
زرع البســمة علــى وجــوه األطفال”، 
مشيرة إلى أنها متلهفة كثيراً لشراء 
املالبس املدرســية ألبنائها اســتعداداً 

لدخولهم إلى املدارس الشهر املقبل.

الركود،  العراقية من  األســواق  وعانت 
العاملية، خالل  حالها حــال األســواق 
تفشــي  املاضين، من جراء  العامــن 

فيروس كورونا اجلديد. 

وجلــأت املدارس إلى خيــار التعليم عن 
بعد في سياق اإلجراءات التي اتخذتها 
احلكومات للحد من تفشي الفيروس.  

القرطاســية  كما شــهدت أســواق 

انتعاشاً كبيراً في حركة البيع.
املستلزمات  لبيع  محل  صاحب  ويقول 
وســط  املتنبي  في حــي  الدراســية 
العكيدي:  مصطفى  بغداد،  العاصمة 

“هــذا العام، وبعد إعــالن وزارة التربية 
فــرض الــدوام احلضوري فــي املدارس 
واجلامعــات، انتعشــت جتــارة مــواد 
كبيرة  بصورة  املدرســية  القرطاسية 
باملقارنة مــع العامن املاضين في ظل 
تداعيات كورونا على مختلف مفاصل 

احلياة”.
ولفت الــى “أننا جنهز احملــال التجارية 
واملكتبات في بغــداد وبقية احملافظات، 
التي شــهدت إقبــاالً كبيــراً من قبل 
والتالميذ  األهالــي  املســتهلكن من 
وغيرها  واحلقائب  القرطاســية  لشراء 
من املستلزمات، األمر الذي أنعش هذه 
التجارة وفتح فرصاً للشــباب للعمل 

خالل موسم العودة املدرسية”.
مــن جهته، يقول زيــن العابدين، الذي 
يبيــع اللــوازم املدرســية، ان “جتــارة 
خالل  تأثرت  الدراســية  املســتلزمات 
العامــن املاضيــن بســبب اجلائحة 
املنــازل، لكن  والتعليم عــن بعد في 
هذا العام، انتهت تلك احملنة التي أثرت 
بصورة كبيــرة على االقتصاد العراقي” 
إلى أن “بدء العام الدراســي  مشــيراً 
أنعش ســوق املســتلزمات الدراسية 

واألزياء املدرسية بشكل كبير”.
ويتوقع زين العابدين أن “يستمر اإلقبال 
على شــراء املستلزمات املدرسية على 

امتــداد العــام الدراســي، ولكن تبلغ 
التجارة ذروتها قبيل بدء العام الدراسي 
ومع بدء الفصل الثاني، األمر الذي يوفر 
لنا دخالً جيداً، باإلضافة إلى تأمن فرص 
عمل للخريجن والعاطلن عن العمل”.

بدوره، يقول ولي أمر أحد التالميذ، أحمد 
حسن، أثناء جتوله في إحدى املكتبات، 
إنه اعتاد مــع بداية كل عام دراســي 
الذهــاب إلــى محال اجلملــة اخلاصة 
املدرسية من كتب  ببيع املســتلزمات 
وقرطاســية ألبنائه، مبيناً أن أســعار 
القرطاسية هذا العام ارتفعت بشكل 
جنونــي، بــل إنها زادت عــن الضعف 
قياساً بالســنوات املاضية. يضيف أنه 
ما قبل عام 2003، كانت احلكومة جتهز 
الدراسية،  املستلزمات  بكافة  الطالب 

على عكس اليوم.
التالميذ  على  املــدارس  إدارات  وتفرض 
مــن  وغيرهــا  القرطاســية  تأمــن 
املستلزمات، مشــيراً إلى أن بدء العام 
الدراسي بات يشــكل عبئاً كبيراً على 
أولياء األمــور، وخصوصاً من لديه أكثر 

من طفلن في سن املدرسة.
ويشــعر الكثير من األطفال باحلماسة 
لبدء العام الدراســي اجلديــد من دون 
قيود كورونا، بعد عامن خسروا فيهما 

الكثير من جراء التعليم اإللكتروني. 

العام الدراسي الجديد.. فرحة للتجار وعبء مالي ألولياء أمور التالميذ
بعد إعالن التربية عودة الدوام الحضوري بشكل تام كما في السابق

 بغداد - الصباح الجديد: 
وصفت وزارة املوارد املائية  جفاف 2022 بـ”االسوأ” على 

العراق، فيما رجح استمرار هذه املوجة للعام املقبل.
وقال مستشــار الوزارة، عــون ذياب فــي تصريحات 
صحفية ان :”ســبق وان رفعنا مستوى اخلطر بشكل 
واضح الن ماشهده العراق في 2022 لم يشهده منذ 

تاريخ تسجيل البيانات الهايدرولوجية منذ 1930”.
واضاف املستشــار ، ان “سنة 2022 هي اسوأ سنة مير 
بها العراق بالنسبة للواردات املائية وجفاف حاد نتيجة 
للتغيرات املناخية الكبيرة وارتفاع درجات احلرارة أكثر 
من املعدالت الســابقة وعدم تساقط االمطار وتكرار 
ســنوات اجلفاف واحتمال ان تكون سنة 2023 جافة 

ايضا ونحتاج الى خطة جادة لتجاوز هذا التحدي”.
الشــرب  “ميــاه  ان  املواطنــن  ذيــاب،  وطمــأن 
واالســتخدامات البشــرية متوفرة على وفق اخلزين 
املتاح؛ لكن التحــدي احلقيقــي ازاء الزارعة وحاليا 
مالدينا من مياه في خزانتنا يشكل اقل من %50 من 
العام املاضي اذا هناك تهديد بالنسبة لتامن احلصة 
املائية بصورة عامة وهي نقطة خطرة جدا يجب ان 

يتفهمها اجلميع”.
واشار الى “بذل الوزارة جهدا في محاسبة املتجاوزين 
علــى احلصص املائية، وتركيا لم تســتجب ملطالب 
العــراق املائية، واطالع اجملتمــع الدولي على مامير به 

البالد من ازمة مياه ضروري جدا”.
وختم ذياب، بـ”اخلطة الزراعية التي اقرت للموســم 
الشــتوي من قبل وزارتي املوارد والزراعة حيث ركزت 
باالعتماد على املياه اجلوفيــة وزراعة ما يقارب ثالثة 
ماليــن دومن نتيجــة تخصيص مبالع مــن الدعم 

الطارئ الستيراد اجهزة الرش احملورية”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الشركة العامة لتجارة احلبوب إحدى شركات 
وزارة التجارة عن بدء مواقع فرع الشــركة في االنبار  
وبابل و ديالى و املثنــى و الديوانية و صومعة الطوز 
جتهيز املطاحن بالدفعة االولى من احلصة السادسة 

من مادة احلنطة . 
واوضح مدير عام الشــركة العامــة لتجارة احلبوب 
محمد حنون كرمي  باشــرت مالكات صومعة الطوز 
جتهيز مطحنة ســرمد ســتار باحلنطــة اخملصصه 
للدفعة األولى سلفة )٢٥٪ ( من احلصة السادسة .                                                                               
واضاف إلــى أن  الكمية التي مت جتهيزها  لهذا اليوم 
بلغت )٧٩.٨٠٠( طن وبواقع ســيارتن ، مبينا أن فروع 
الشــركة في االنبار وبابل وديالى والديوانية باشروا 
بتجهيــز مطاحن احملافظة بالربــع األول من احلصة 

السادسة .
واضاف املدير العام ان سايلو السماوه باشر بتجهيز 
املطاحــن احلكوميــة و االهليــه باحلنطــة احمللية 
اخملصصة الوجبة االولى من احلصة السادسة حيث 
بلغ إجمالي التجهيز ٧٣٣طــن ، مبيا أن فرع كربالء 
واصل كذلــك جتهيز املطاحن بالدفعــة االولى من 

احلصة السادسة

الموارد: جفاف 2022 
األسوأ على البالد وقد 

يستمر في العام المقبل

)الحبوب) : مواقع المحافظات 
يباشرون تجهيز المطاحن بالدفعة 

االولى من الحصة السادسة 

إن الخلل في تواجد 
أصحاب البسطيات 

وممن يسمون 
المتجاوزين على الشارع 

هو بالحكومة ذاتها، 
ألنها ال تقدم فرص 

عمل للشباب، فيضطر 
الشاب الى )التبسيط( 

في الشارع النه يريد ان 
يعيش

بغداد - الصباح الجديد: 
الهجــرة  وزارة  وكيــل  أكــد 
واملهجرين كرمي النوري، ان هناك 
آليات وإجراءات تتبعها وزارته مع 
اعادة  عملية  املشــرفة  اجلهات 
تأهيل العوائل املعادة من مخيم 
الهــول، للتأكد مــن اهليتهم 
منازلهم  الــى  اعادتهم  قبــل 

مبناطقهم األصلية.
الهجــرة  دائــرة  مديــر  وكان 
واملهجرين في نينوى، خالد عبد 
الكرمي إســماعيل، قــد ذكر في 
وقت سابق، اجلهات املسؤولة عن 
اعادة النازحن تنقل العائالت من 
اجلدعة  الى مركز  الهول  مخيم 
نينوى، وتخضعهم لعملية  في 

إعادة تأهيل تستمر ألشهر.
وفي هذا اإلطار، ذكر وكيل وزارة 
الهجرة واملهجريــن ان “برنامج 
بإشــراف  مســتمر  التأهيــل 
القومي،  األمــن  مستشــارية 
الدوليــة  الهجــرة  ومنظمــة 

IOM، ووزارتنــا، الى جانب خبراء 
واختصاصين يشرفون على تلك 
العوائل”، مضيفــا انه “قطعنا 
سهولة  ووجدنا  طويلة،  مراحل 
كبيرة في تأهيل تلك العائالت”.

وقــال ان “هــؤالء النازحــن لم 
املتشددين  العناصر  من  يكونوا 
الداعشــي،  بالفكر  واملتأثريــن 
وجــدوا ظروفــا مالئمة  النهم 
بأنهم  مطمئنون  ونحــن  لهم، 

سيتغيرون بشكل ايجابي”.
وذكر النــوري ان “هنــاك آليات 
النازحن،  تأهيــل  فــي  متبعة 
وإرشادات،  منها وضع توجيهات 
وانشــاء ورش لتعليم النســاء 
مهن جديدة مثل ورش اخلياطة، 
فضــال عن تنظيــم الفعاليات 
واالعمال التي ميكن ان تســهم 
الشــباب مثل  تأهيل  اعادة  في 

الرياضة”.
واالطفال  النسوة  تلك  تعرضت 
الــى حاالت  فــي حضانتهــن 

وانشأت  كبيرين،  وترهيب  عنف 
فكري  فضــاء  فــي  عائالتهــا 
متطرف على يد عناصر تنظيم 
داعش، حيــث تلطخت ذاكرتها 
ســيطرة  حتت  مريرة  بتجــارب 

وســنوات  التنظيــم  عناصــر 
النزوح فيما بعد، وتتخوف بعض 
األطراف مــن ان إعــادة اطفال 
داعش والناشــئن قد يشــكل 
تهديدا علــى أمن العراق ومدنه 

في السنوات املقبلة.
واملهجرين  الهجــرة  وكيل  أكد 
العراقيــة، انــه يجــري التأكد 
من إعادة تأهيــل عائالت داعش 
قبــل  أدمغتهــم  وتنظيــف 
إعادتها الــى منازلها، الفتا الى 
ان الوزارة تقــوم مبتابعة أوضاع 
تلك العائالت بعــد عودتها، مع 
بهم  واملعنية  املسؤولة  اجلهات 

في كل منطقة.
وقــال: “التقينــا مــع الوجهاء 
تلك  فــي  العشــائر  وشــيوخ 
التــي يــروم هــؤالء  املناطــق 
النازحون العــودة اليها، ووجدنا 
هناك تفاعال مــن االهالي، وانه 
ال توجد ثــارات وال انتقامات بن 
اؤلئــك االشــخاص، وحتى اآلن 
لم يحصــل اي خرق في املناطق 
التــي عادت اليهــا العوائل من 
 450 اجلدعة”، مؤكــدا ان هناك 
عائلة خضعت للتأهيل ورجعت 

الى منازلها.

وفيما يتعّلق بالتأكد من أهلية 
النازحــن، اوضــح النــوري انه 
“يتم التركيز علــى ذلك، كانت 
لدينا شــكوك، ولكن ســرعان 
مــا مت التأكــد من ذلــك، ليس 
هناك مقياس معّن لكن توجد 
إجراءات معينــة تتبعها الوزارة 
واجلهات املشرفة على العملية، 
اصبحــوا  هــؤالء  ان  تضمــن 
مقبولن من قبل مجتمعاتهم” 

قبل اعادتهم الى بيوتهم.
وأردف ان “ هــؤالء لــم يكونــوا 
وهــم  باألســاس،  ارهابيــن 
مختلفــن عن األجانــب الذين 
ذهبــوا الى الهــول، جميعهم 
اي مــا يقــارب 70 الــف لــم 
يذهبوا للســياحة بــل للقتال، 
اما العائـــالت العراقيـــة فقد 
انهزمت فـــي معـــارك باغـوز 
ومـــعارك ديـــر الزور، لذلـــك 
ليست هنـــاك صعوبـــة فـي 

تغييرهـم”.

الهجرة : آليات مّتبعة للتأكد من أهلية نازحي الهول قبل اعادتهم الى منازلهم

امــام انظــار معالــي وزيــرة االعمار واالســكان 
والبلديات العامة احملترمة 

بعد التحية 
نحن موظفي العقود في شركات الوزارة ممن لديهم 
خدمة اكثر من ســنتن فوجئنا بــورود كتاب من 
الوزارة باســتبعادنا من قوائــم التعين بحجة ان 
تاريخ التعاقد معنا بعــد 2019/10/2، ونحن ليس 
لدينا ذنب في ذلك  واغلبنا من اخلريجن وخدمنا في 
شــركات الوزارة ملدة )3( سنوات بكل تفان واخالص 
وفي احلك الظروف ونحن بامــس احلاجة الى هذه 

الوظيفة الننا اصحاب عائالت .
لذا نطالب معاليك مبفاحتــة االمانة العامة جمللس 
الوزراء باستثنائنا اســوة بوزارات الكهرباء والنفط 
والتربيــة ، وكما عرفنا عنك انســانيتك وامومتك 

وحبك لفعل اخلير .
وفقك اهلل خلدمة هذه الطبقة اجملاهدة .

مناشدة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قبــض جهــاز األمــن الفيدرالــي الروســي 
باجلــرم املشــهود علــى القنصــل الياباني 
موتوكي تاتســونوري لدى روســيا في مدينة 
فالديفوستوك بالشرق األقصى الروسي، حلظة 

تسلمه معلومات “حساسة”.
وجــاء في بيــان أمنــي: “أوقف جهــاز األمن 
الفيدرالــي في إقليم برميورســكي نشــاط 
تاتسونوري  موتوكا  مارســه  الذي  التجسس 
قنصــل اليابان فــي فالديفوســتوك. وألقي 
متلبسا  الياباني  الدبلوماســي  على  القبض 
أثنــاء تلقيــه معلومــات حساســة مقابل 
الوضع االقتصادي  مكافأة مالية حول جوانب 
واالجتماعي في روســيا، وحــول التعاون بني 
روســيا وإحــدى دول منطقة آســيا واحمليط 
الهادئ، وتأثير سياسة العقوبات الغربية على 
إقليم برميورسكي” في  الوضع االقتصادي في 

الشرق األقصى الروسي.
وأكد مركــز العالقــات العامة أنــه مت إعالن 
مرغوب  غير  شــخصا  تاتســونوري  موتوكي 
فيه، ملمارسته أنشــطة ال تتوافق مع صفته 
الدبلوماســية، ومت تقــدمي مذكــرة احتجاج 

للجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكرت مصــادر مطلعة أن أعضــاء الكونغرس 
األميركي الذين يتباحثون بشــأن مشروع قانون 
لإلنفاق املؤقــت اتفقوا على إدراج نحو 12 مليار 
جديدة  واقتصادية  عســكرية  مساعدات  دوالر 
ألوكرانيا، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس 
جو بايــدن، مما يعكس اســتمرار دعــم احلزبني 

اجلمهوري والدميقراطي حلكومة كييف.
وقالت املصادر، التي طلبت عدم نشــر هوياتها، 
إنه اســتجابة لطلــب إدارة بايدن، سيشــمل 
التمويــل 4.5 مليار دوالر لتوفيــر قدرات دفاعية 
وعتــاد ألوكرانيا، باإلضافة إلــى 2.7 مليار دوالر 
ملواصلة الدعم العسكري واالستخباراتي وغيره 

من أشكال الدعم الدفاعي.
كما سيشــمل 4.5 مليــار دوالر ملواصلة تقدمي 
دعم مباشــر للميزانية حلكومــة كييف خالل 
الربع القادم. وقال مســؤول حكومــي إن ذلك 
سيســمح إلدارة الرئيس األوكرانــي فولودميير 
األساسيني  املوظفني  رواتب  بدفع  زيلينســكي 
ومساندة املواطنني الفارين من الصراع وتغطية 
النفقات املهمة األخرى ملساعدة املدنيني. وكان 
بايدن طلب هذا الشــهر مــن الكونغرس تقدمي 
مساعدات عســكرية واقتصادية طارئة جديدة 
ألوكرانيا بقيمة 11.7 مليار دوالر ضمن مشــروع 

قانون اإلنفاق املؤقت.
وأرسلت واشنطن وحلفاؤها بالفعل مساعدات 
أمنية واقتصادية مبليارات الدوالرات إلى أوكرانيا 
خالل احلرب املســتمرة منذ سبعة أشهر. وأمام 
ليل اجلمعة  الكونغرس مهلة حتى منتصــف 
للموافقــة على مشــروع قانون اإلنفــاق الذي 
ســيمول أيضا بصفة مؤقتة مجموعة واسعة 

من برامج احلكومة األميركية.

األمن الروسي يعتقل 
القنصل الياباني متلّبسا 

بشبهة التجسس 

12 مليار دوالر مساعدات 
أميركية ألوكرانيا 

الصباح الجديد - متابعة:
ُقتل أكثر من 75 شــخصاً حتى 
احلملة  فــي  الثالثاء،  امــس  يوم 
األمنية التي تنّفذها الســلطات 
وفاة  إثر  املتظاهرين  اإليرانية ضد 
كما  االعتقال،  في  أميني  مهسا 
أفــادت منظمة حقوقيــة، فيما 
تكثــف دول غربية الضغط على 

طهران لوقف العنف.
الصادرة  الرسمية  احلصيلة  لكن 
ال  اإليرانيــة  الســلطات  عــن 
تــزال 41 قتيالً منذ الســبت، مبا 
األمن،  يشــمل عناصر من قوات 
موجة  أكبر  البالد  تشــهد  فيما 
احتجاجــات منذ ثالث ســنوات 

تقريباً.
ونــزل املتظاهرون إلى الشــوارع 
احلال  االثنني كمــا  ليــل  مجدداً 
كل ليلــة منذ وفاة أميني في 16 
سبتمبر إثر توقيفها لدى “شرطة 
األخالق” بسبب مخالفة في وضع 

احلجاب.
وفي ســنندج عاصمة محافظة 
كردســتان في غرب إيــران التي 
تتحدر منها أميني، صعدت نساء 
إلى ســقوف الســيارات لتمزيق 
حجابهــن أمــام حشــود كانت 
نشــرتها  مشــاهد  في  تصفق 
منظمــة “إيران هيومــن رايتس” 
ومقرها في أوسلو ال تظهر وجوداً 

للشرطة في املكان.
طهران  فــي  محتجون  وأطلــق 
شــعارات مناهضــة للمرشــد 
“املوت  وهتفــوا  خامنئــي،  علي 

للدكتاتور”.
وأظهر تســجيل فيديو من أحد 
أنه  يُعتقــد  العليــا  الطوابــق 
التقط في مدينة تبريز، أشخاصاً 
يتظاهــرون على وقع إطالق قوات 
األمن قنابل الغاز املسيل للدموع 
لتفريقهم، وفق مشاهد نشرتها 

منظمة “إيران هيومن رايتس”.
وأعلنت املنظمــة غير احلكومية 
أن 76 شــخصاً قتلوا في حملة 
القمع التــي أدت إلى فرض قيود 
بينها حجب  اإلنترنت  كبرى على 

إنستغرام وواتساب.
وقال مســؤولون، االثنــني، إنهم 
اعتقلوا أكثر من 1200 شــخص. 
وبــني الذيــن نقلوا إلــى احلجز 
ومحامون  ناشــطون  االحتياطي 

وصحافيون وكذلك متظاهرون.
من جهتــه، أعلن مكتب مفوض 
األمم املتحــدة الســامي حلقــوق 
اإلنســان، أنــه “قلــق جــداً من 
لقوات  العنيــف  الرد  اســتمرار 

األمن على التظاهرات في إيران”.
باســم  املتحدثة  عبــرت  وقــد 
شامداســاني  رافينــا  املكتــب 
خالل تصريح صحافــي، الثالثاء، 
عن “قلق شــديد مــن تعليقات 
سمعة  تشوه  التي  القادة  بعض 
االســتخدام  ومن  املتظاهريــن، 
الواضــح غيــر الضــروري وغير 
املتكافئ للقوة ضد املتظاهرين”، 
فيما قــال مدير منظمــة “إيران 
هيومــن رايتس” محمــود أميري 
الدولية  اجملموعة  “ندعــو  مقدم: 
إلى اّتخاذ خطوات عملية بشكل 
قتل  لوقــف  وموحــد  حاســم 
أن  مضيفاً  املتظاهرين”،  وتعذيب 
وشهادات  املصورة  التســجيالت 
عليها  حصلــت  التــي  الوفــاة 
املنظمة تظهر أن “الذخيرة احلية 

تطلق مباشرة على املتظاهرين”.
الرياضيون  تفاعل  الســياق،  في 
اإليرانيون مع وفاة الشابة مهسا 
أمينــي، التي قتلت فــي مخفر 
بعــد  اآلداب بطهــران  شــرطة 
اعتقالها في الشارع بتهمة عدم 
ارتداء احلجــاب الكامل، وانطالق 

احتجاجات واســعة في مختلف 
املدن اإليرانية.

وكان أبــرز احملتجــني علــى وفاة 
الشابة، النجم السابق للمنتخب 
اإليراني لكــرة القدم علي كرميي. 
وقد تســببت ردود فعله في إثارة 
احلكومة واملتشددين الذين هددوه 
وأطلقوا شــعارات ضــده خالل 

صالة اجلمعة املاضية.
كما أعلن قائد وجنم منتخب إيران 
لكرة اليد سجاد أستكي، توديعه 
للمنتخب الوطني احتجاجاً على 
قمع املتظاهرين بعد وفاة مهسا 

أميني.
وكتب أســتكي في منشور على 
الذي  الظرف  إنستغرام: “في هذا 
بالدي  في  الشــعب  فيه  يتعرض 
إلى اإلســاءة، بات مــن واجبي أن 
أعبر عن تعاطفي معه ومرافقتي 
له. واحتراماً لرجال ونساء وطني، 
أقول وداعاً للمنتخب اإليراني إلى 

األبد”.
أكثر  أحد  ســجاد أســتكي هو 
الالعبني شهرة في تاريخ كرة اليد 
اإليرانيــة، وقد فاز بالفعل بجائزة 

أفضــل العب كرة يد فــي إيران، 
وحاز على لقب وصيف بطل آسيا 
مع املنتخــب اإليراني، وهو يلعب 
بوخارست  دينامو  نادي  في  حالياً 

بالدوري الروماني.
بالسيف،  املبارزة  أما على صعيد 
إيران  منتخــب  عضو  قــرر  فقد 
عابديني،  مجتبى  الرياضة،  لهذه 
بارز، االستقالة  رياضي  وهو اآلخر 
مــن املنتخب الوطنــي اإليراني، 
احتجاجاً علــى قمع املتظاهرين 

في املدن اإليرانية.
باملركز  فــاز  قد  عابدينــي  وكان 
الرابع في أوملبيــاد ريو دي جانيرو، 
وهو أشــهر مبارز مثَّــل إيران في 

املنافسات األوملبية.
وكتب على إنســتغرام: “في ظل 
هــذه الظــروف، حيــث يتعرض 
أبنــاء وطني لإلســاءة والضرب، 
من واجبــي أن أعّبر عن تعاطفي 
بلدي،  ونساء  رجال  مع  وتضامني 
اإليراني  للمنتخــب  وداعاً  وأقول 

إلى األبد”.
وايضا أعلن الالعب الســابق في 
القدم  لكــرة  اإليراني  املنتخــب 

هابورغ  لفريق  الســابق  والنجم 
كيا،  مهــدي  مهــدي  األملانــي، 
احتجاجــه على العنــف املفرط 
لقــوات األمــن احلكوميــة ضد 
احملتجــني اإليرانيني. ونشــر على 
إنســتغرام صورة لتصدي ضابط 
يقول:  وكتــب  شــرطة المرأتني 
أكثر،  يكرهونكم  الناس  “جتعلون 
هل تضرون النســاء؟ عــار على 

انعدام الشرف هذا”.
كمــا كتــب القائــد الســابق 
مســعود  اإليرانــي  للمنتخــب 
تاريخ طويل  له  الذي  شــجاعي، 
في اللعب مع منتخب كرة القدم 
اإليراني في نهائيات كأس العالم، 
على “إنســتغرام”: “املرأة اإليرانية 
وأصالة  وشــخصية  ذكاء  لديها 
واسم وهوية ورمز واحترام وثقافة 
وفن، فال حتتاج إلى من يرشــدها” 

في إشارة إلى دوريات اإلرشاد.
ومــن بــني العبــي كــرة القدم 
اجملال،  هذا  في  النشطني  اآلخرين 
الالعــب الكــردي اإليرانــي وريا 
لفريق  الســابق  الكابنت  غفوري، 
“االستقالل” الذي يلعب حالياً مع 

فريق “فوالذ األهواز”.
وندد غفوري بسرعة مبقتل مهسا 
أمينــي، ومبــا أنه مــن الالعبني 
الناشــطني على مواقع التواصل 
ويعلــق دائمــاً علــى القضايــا 
فقد  واالجتماعية،  السياســية 
أصبــح حســابه بعــد التعليق 

األخير غير متاح في إيران.
وقبل  أميني،  وفاة مهســا  وبعد 
العديد  أبــدى  االحتجاجات،  بدء 
مــن العبــي املنتخــب الوطني 
لقتلها.  إدانتهــم  عــن  اإليراني 
وكان علي رضا جهانبخش، العب 
نادي “أيندهوفــن” الهولندي، أول 
امتعاضه فكتب:  يعبر عن  العب 

“يغطى شعر فتياتنا باألكفان”.
والحقاً، أعاد إحسان حاج صافي، 
املباراة  فــي  إيران  منتخب  كابنت 
أمام أوروغواي، نشر نفس املنشور 
على صفحته على “إنســتغرام”. 
بــدوره أبدى الالعــب التركماني 
اإليراني، سردار آزمون مهاجم نادي 
“باير ليفركوزن” األملاني، امتعاضه 
لطريقة معاملة مهســا أميني 

وغيرها من اإليرانيات.
االحتجاجات  تصاعــد  مع  ولكن 
الشــعبية، فقد أزيلت منشورات 
إلى  املدعوين  الالعبــني  جميــع 
الوطنــي  املنتخــب  معســكر 
بضغط من االحتــاد اإليراني لكرة 
القــدم، في حني ظلت تصريحات 
رفيعي  مثــل ســروش  العبــني 
ومهــدي قايدي، اللذيــن لم تتم 
دعوتهما إلى هذا املعسكر، على 

صفحاتهما.

احتجاج الرياضيات اإليرانيات
في السياق نفســه، عّبرت حاملة 
الرقم القياسي في العدو السريع 
فــي إيــران، فرزانــة فصيحي عن 
موقفها املندد مبقتل مهسا أميني 
وكتبت: “الغضب والكراهية واحلزن 
هي مشــاعري اليوم، ألعن الظلم 
ترفع  التي  اليد  والظالم، فلتكسر 

على الفتاة اإليرانية”.
على  احملتجــات  الریاضیات  وآخــر 
مقتل مهســا أميني كانت جنمة 
راضية جانباز  اإليرانيــة،  اليد  كرة 
التــي كتبت فــي منشــور على 
لروح  “احتراماً  “إنســتغرام” أمس: 
وكل  الغالية،  أميني  أختي مهسا 
تســمع  لم  اللواتي  وطني  فتيات 
أصواتهــن، أنهــض وأضم صوتي 
وخطواتي إلــى الناس كواجب من 
للمنتخب  وداعــاً  وأقول  واجباتي، 

الوطني لكرة اليد”.

أكثر من 75 قتياًل في تظاهرات إيران والسلطة 
تكثـف عمليـات قمع واعتقال المحتجين

رياضيون إيرانيون ينسحبون من منتخباتهم تضامنا مع االحتجاجات

الصباح الجديد - متابعة:
كشــف وزير اخلارجيــة األميركي 
احملادثــات  أن  بلينكــن  أنتونــي 
"متواصلــة" مع املســؤولني في 
كييــف بشــأن توريد األســلحة 
احلربي  اجملهود  األميركية ملساعدة 
ألوكرانيــا، ال ســيما فيما يتعلق 
بطلبها أنظمة صواريخ تكتيكية 
عســكرية أرض - أرض معروفــة 

باسم "أتاكمس". 
وأكــد أن املســؤولني األميركيني 
طلبــوا مــن نظرائهــم الــروس 
عن  الفضفاض"  احلديــث  "وقف 
للســالح  احملتمــل  االســتخدام 
النــووي، بعــد تقاريــر بــأن إدارة 
الرئيس جو بايدن حذرت الكرملني 
مــن عواقب التصعيــد اخلطابي، 
محــذراً من "عواقــب مروعة" إذا 
نفذ الرئيس الروسي فالدميير بوتني 

تهديداته.
وقال بلينكن لبرنامج "60 دقيقة" 
على شــبكة "سي بي إس": "كل 
ما يطرحونه على الطاولة سننظر 
إليــه ونفكر فيه وســنعطيهم 
أفضل أحكامنا في شأن ما ميكن 
أن يكــون فعاالً بالنســبة لهم"، 
املتحدة أجرت  الواليات  أن  مضيفاً 
حتــى اآلن 20 عملية نقل ملعدات 
مبليارات  قيمتهــا  تقــدر  دفاعية 
الــدوالرات، مبا في ذلك أســلحة 
والطائــرات  للدبابــات  مضــادة 
ساعدت في صد القوات الروسية 
على  االســتيالء  محاولتها  خالل 

العاصمة األوكرانية. 
وأوضح أنه "فــي كل خطوة على 
التأكد  علــى  عملنــا  الطريــق، 
أيديهم  فــي  األوكرانيني  أن  مــن 
مــا يحتاجــون إليــه للدفاع عن 
أنفســهم". ووصف مــا يحصل 
بأنــه "محادثــة متواصلة" حول 
مــا حتتاج إليــه أوكرانيــا في أي 
حلظة، مضيفاً: "نحن نتكيف مع 
تقدمنــا"، علماً بــأن "األمر ليس 
أن  عليك  األسلحة.  امتالك  مجرد 
تعرف كيفية اســتخدامها، وهذا 

يتطلب تدريباً".
وبثت مقابلة بلينكن األحد املاضي 
، في اليوم الــذي قال فيه الرئيس 
زيلينســكي،  فولودميير  األوكراني 
إن بالده تلقــت أنظمة دفاع جوي 

املتحدة،  الواليــات  مــن  متطورة 
علمــاً بأن كييف طلبــت النظام 
الصاروخــي الوطني املتقدم أرض 
"ناسامس".  باسم  املعروف  - جو، 
ووافقت واشــنطن على التحويل 
أواخر الشــهر املاضي، كجزء من 
حزمة مســاعدات أُعلنت في متوز 
املاضــي. وأفــاد مســؤول دفاعي 
"ناســامس"  أنظمة  بــأن  آنذاك 
االنتقال  في  أوكرانيا  ستســاعد 
الســوفياتي من  النوع  عن  بعيداً 
أنظمــة الدفاع اجلــوي إلى نظام 
حديث يســتخدمه حلف شمال 

األطلسي )الناتو(.
الذي  وكان النظام األكثــر تقدماً 
قدمته الواليات املتحدة حتى اآلن، 
هو صواريخ "إم 142" عالية احلركة، 
"هاميــارس"،  باســم  واملعروفــة 
التي يعتقد أنهــا غيرت مجريات 
األمامية  اخلطــوط  على  املعركة 
في أوكرانيــا، وهي أطول مدى من 
 50( األوكرانية،  األرضية  األسلحة 
ميالً(، ما سمح للجيش األوكراني 
بضرب األهداف الروسية بدقة من 
دون تعريض املدنيــني للخطر في 
األراضي احملتلة. وضغط املسؤولون 
األوكرانيون ملدة شــهرين من أجل 
نظام احلصول على "هاميارس" قبل 
املوافقة على النقل ، فقط بشرط 
أال تســتخدم أوكرانيا ذلك لشن 

هجمات عبر احلدود على روسيا.
أما نظــام "أتاكمس" فهو صاروخ 
تكتيكــي ذو مــدى أطــول مــن 
التي تطلــق حالياً من  الصواريخ 
قاذفــات "هاميارس"، إذ يبلغ مداها 
180 ميالً، وفقاً لشركة "لوكهيد 
مينح  ما  لهــا،  املصنعة  مارتــن" 
أوكرانيــا القــدرة التقنيــة على 

الضرب في عمق روسيا.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية في 
وقت ســابق هذا الشهر، إن توريد 
أســلحة بعيدة املدى ســيتجاوز 
"اخلط األحمــر"، ما يدفع الواليات 
املتحدة إلى الصــراع. وقال وكيل 
للشــؤون  األميركية  الدفاع  وزارة 
السياســية كولني كال الشــهر 
تطلب  لــم  أوكرانيا  إن  املاضــي، 
"ذات  أهــداف  لضرب  "أتاكمس" 

صلة مباشرة بالقتال احلالي".
وأكد بلينكن أيضــاً أن الواليات 

املتحدة كانــت "واضحة للغاية 
مع الروس" فــي العلن واجملالس 
اخلاصــة في أنــه ينبغي "وقف 
احلديث الفضفاض عن األسلحة 
النوويــة". وأضــاف: "من املهم 
للغاية أن تســمع موسكو منا 
ستكون  العواقب  أن  منا  وتعلم 

مروعة".
األمن  مستشــار  صرح  وكذلك 
القومي جايك ســوليفان األحد 
املاضــي ، بأن الواليــات املتحدة 
حذرت موســكو مــن "عواقب 
أسلحة  استخدمت  إذا  كارثية" 
نووية في أوكرانيا. وقال سوليفان 
األمة"  "واجــه  برنامــج  عبــر 
إس"،  بي  على شــبكة "ســي 
وحلفاءها  املتحــدة  الواليات  إن 
"سيردون بشــكل حاسم. لقد 
كنا واضحني ومحددين في شأن 

ما سيترتب على ذلك".
فالدميير  الروســي  الرئيس  وكان 
بوتني حذر األسبوع املاضي، من أن 
أكثر  الروسية  النووية  األسلحة 
حداثة من الــدول الغربية، قائالً 
إن بالده مستعدة الستخدامها. 
"ليــس  التهديــد  أن  وأضــاف 
خدعة"، في إشــارة ضمنية إلى 
األوكراني  الرئيــس  تصريحــات 
الــذي وصــف تهديداً ســابقاً 

لبوتني بأنه "خدعة".
وعبر بلينكن عــن قلقه من أنه 
إذا قرر بوتني شــن هجوم نووي، 
فلن تكون هنــاك مقاومة تذكر 
داخل الكرملــني لوقفه، ونقص 
الذي  الســلطة  علــى  الرقابة 
لألنظمة  أخيل  بـ"كعب  وصفه 
االستبدادية في أي مكان". ورأى 
أن "روســيا أوقعت نفسها في 
الفوضــى التي هــي فيها، ألنه 
ال يوجد أحد فــي النظام ليقوم 
بشــكل فعال بإخبار بوتني بأنه 

يفعل الشيء اخلطأ".
ولدى ســؤاله عما إذا كان قلقاً 
الزاوية،  في  بوتني  بشأن حشــر 
قال بلينكن: "لدى بوتني طريقة 
التي  احلرب  من  للخروج  واضحة 
بدأها، وهــي إنهاؤها"، مضيفاً: 
"إذا توقفت روســيا عن القتال، 
تنتهي احلرب ، إذا توقفت أوكرانيا 

عن القتال، ستنتهي أوكرانيا".

بلينكن يحذر من “عواقب مروعة” إذا 
نفذت روسيا تهديداتها النووية
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فقدان وصل
فقــد وصــل االمانــات املرقــم 
1416936 في 2017/2/23 والصادر 
عــن مديريــة بلديــة الناصرية 
ومبلغه 240000 الف دينار باسم/ 
بهاء جليل نايف فمن يعثر عليه 

تسليمه ملصدره .

فقدان وصل
فقد وصل االمانات املرقم 1632800 
في 2018/5/3 والصــادر عن مديرية 
ومبلغه  الشــيوخ  ســوق  بلديــة 
480000 الــف دينــار باســم/ بالل 
يحيى عناد فمن يعثر عليه تسليمه 

ملصدره .

فقدان باج
املرقــم  الــوزاري  البــاج  فقــد 
 2013/1/14 فــي   92140217
والصادر عــن وزارة الدفاع –هوية 

مراتب اجليش باسم/ 
علي حســن بجــاي رغيف فمن 

يعثر عليه تسليمه ملصدره .

االربعاء 28 ايلول 2022 العدد )4981(

Wed .28 Sep. 2022 issue )4981(

القسم : العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 

)مناقصة عامة - إعالن اول(
اعمال زراعة وتأثيث مساحات مجسر االنتفاضة الشعبانية

مناقصة )2/بلدية/2022(

 اســتنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة /شعبة تخطيط القطاعات في محافظة البصرة ذي العدد  
) ت/3618 في 2022/9/13( .

تســر )محافظة البصرة / قســم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )اعمال زراعة وتأثيث مساحات مجسر االنتفاضة الشعبانية(

- وبكلفة  تخمينية قدرها)1,033,750,000(  واحد مليار وثالثة وثالثون مليون  وســبعمائة وخمسون الف  
دينار عراقي

 - ضمن  خطة واردات املنافذ احلدودية لعام 2018. 
 - مدة التنفيذ ) 360  يوم (  .

 - موقع املشروع ) مركز (
- ) عرض فني ( 

 - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة والصنف /  انشــائية / شــركات متخصصة في هذا اجملال / 
وان تكون الهوية نافذة .

  أوالً-  سيتم 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   املتناقصن.

  ثانيــاً- ميكــن للمناقصن ذوي األهلية الراغبــن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود 
احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

*القدرة املالية:
1- على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية: 

متطلبات الســيولة املالية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية مببلغ اليقل قدره عن ) 77,532,000( 
سبعة وسبعون  مليون وخمسمائة واثنان وثالثون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبن 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 املناقصن الراغبن في  العنوان 
أدناه* ودفـــــع رســـــم غيــــر مستـــرد  قـــــدرة )100,000( مائـــــة الــــــف دينــــار عراقـــي 

اعتبــــارا مــــن يــــوم االربعاء  املصـــادف 2022/9/28 
خامســاً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس  املصادف 10/6 /2022   الساعة 

العاشرة صباحاً.
سادساً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2022/10/13 الساعة 12:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية )ال يســمح بها(. العطاءات املتأخرة ســيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:

 الوقت  : الساعة 12:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم اخلميس   املصادف 2022/10/13 

 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات
 ســابعاً - يجب أن يرفق بجميــع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 10,338,000( عشــرة مليون وثالثمائة 
وثمانية وثالثون الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 
تاريخ نفاذية العطاءات وفيما يتعلق بالشــركات االجنبية مراعاه ما ورد في كتاب البنك املركزي العراقي / 
دائرة مراقبة الصيرفة / قســم مراقبة املصارف االسالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب 
كتــاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية – قســم االستشــارات والتدريب ذي العــدد 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 علــى العطاء.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 
عاشــرا-على مقدم العطاء تقدمي العطاء بثالث )3( نســخ نسخة اصلية ونســخ عدد )2( اضافية وتكون 
جميع النســخ مختومة بختم حي من الشــركة ) كافة الوثائق املقدمة من الشــركة ( توضع النسخة 
االصلية في غالف منفصل وتأشــر بعبارة ) النســخة االصلية ( ووضع كل نســخة من النسخ االضافية 
في غالف منفصل وتأشــر كل مغلف بعبارة )نســخة إضافية (وتوضع هذه )املغلفات االصلية 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 للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 اربعة عشــر -االلتزام بتفضيل شــراء املنتج احمللي من القطاعن العام او اخلاص اســتنادا الى كتاب وزارة 
التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قســم االستشارات 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 

على مقدم العطاء مراعاة ما يلي :
 تلتزم الشــركات بتقدمي تعهــد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافــة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشــرة بالعمل وعدم املطالبة  باملســتحقات املالية اال بعد اقرار قانون 
املوازنة العامة  لسنة 2022  او توفرالسيولة املالية.

يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرسوم األخرى قبل استالم 
قرار االحالة اســتنادا الى احكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب وزارة 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 24654
التاريخ: 2022-9-27

اعالن للمرة االولى
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة 

1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل املشاريع املذكورة في اجلدول املرفق 
ربطا  وفقا السلوب املناقصة العامة .

2.  إن املناقصات  لهذا املشروع  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل( .
3.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن من الشركات املقاولة واملقاولن العراقين وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول والشركات العامة وكذلك 
الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة  ممن لها فرع داخل العراق ومسجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان 
محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل القسم cd@wasit.iq  علما ان 

نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع 

ما ورد فيها  وتكون غير قابلة لالستكمال  ومن ضمن شروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة .
5. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشــركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى سحب العمل او 
تلكأ فيها وعدم وجود مشــاريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او 

خارجها .
6.املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشــمل جنســية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته اجلديدة ، 
مدرج  في القائمة السوداء أو مدرج في قائمة الشركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات 
العامة أو استنادا إلى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في املصالح،الشركات العامة احلكومية 

واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
    ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة 

داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة اصوليا .
ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

7.- على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافيــة طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ 
مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

8. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمن شراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية بعد تقدمي طلب حتريري إلى 
( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات ( لغاية يوم ) الثالثاء ( املصادف  11- 10 /2022  لغاية الساعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )2000000( مليونا دينار غير قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة جلنة الفتح ( في الساعة الثانية 

عشر والنصف ظهرا من يوم )الثالثاء ( املصادف  11/   10 /2022.
9. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة واسط 
/ اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار ( ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان 
البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية 
باســم مقدم العطاء أو)أي من املساهمن في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم 

املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة 
او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء والتوقيع على 

جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
11. على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر ســنتن املتتاليتن والتي تســبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل 
محاســب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشــركة احلسابات اخلتامية ألخر سنتن فيتم تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتن والتي 

تسبق عام 2014.
12. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار 
اليه في الكشــف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبن حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف 

املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معن دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشــغال املتوســطة ( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  
مراعاة  ذلك عند التقدمي   

15. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة 
نتيجة ذلك اإللغاء .

16. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
17. على مقدم العطاء ملئ االستمارات اخلاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع 

كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله على جميع صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .
18. في حالة تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك االخر استنادا الى 

كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .
19. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .

20. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
21. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

22. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ   5  - 10 -2022 الساعة 10 ونصف صباحا  وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء لذا اقتضى التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مدة االجناز)دينار(

 مبلغ ضمان
العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

-12022-4-103

 تطوير شارع الكورنيش
 املرحلة الثانية باجتاه حي
 الزهراء )ع( و شوارع في

 حي الربيع املرحلة الثانية
 وشارع حي الرسول )ص(

في قضاء املوفقية

6,357,660,200400127,153,204
 رابعة انشائي

 تاسعة
 كهرباء

2000,000

 معدل االيراد4,132,47٩,130اخلبرة التخصصية املطلوبة
5,٨01,364,٩32.5السنوي

715,236,773السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مدة االجناز)دينار(

 مبلغ ضمان
العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

.22022-4-104
 تطوير احياء القدس
 وفلسطني في قضاء

 الصويرة
٨,6٨٩,01٨,700450173,7٨0,374

 ثالثة انشائي
 تاسعة
كهرباء

2000,000

 معدل االيراد5,647,٨62,155اخلبرة التخصصية املطلوبة
7,٩2٨,72٩,564السنوي

٨6٨,٩01,٨70السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مدة االجناز)دينار(

 مبلغ ضمان
العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

.32022-4-105
 انشاء شوارع حي الكرار
 األول والثاني في قضاء

الزبيدية
 ثالثة انشائي٩00360143,063,61٨,7,153,1٨0

2000,000ثامنه كهرباء

 معدل االيراد4,64٩,567,5٨5اخلبرة التخصصية املطلوبة
7,252,530,634السنوي

٨٩4,147,613السيولة املالية املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مدة االجناز)دينار(

 مبلغ ضمان
العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

 مبلغ بيع وثائق
 املناقصة
بالدينار

.4 2022-4-106

 تطوير مناطق حي
 اجلمعية الثانية ومنطقة

 ال150 وتكملة الدخل
 احملدود االولى في قضاء

 العزيزية

6,٨٨4,٨47,600450137,6٩6,٩52
 ثالثة انشائي

 عاشرة
كهرباء

2000,000

 معدل االيراد4,475,150,٩40اخلبرة التخصصية املطلوبة
5,5٨4,376,3٨7السنوي

413,0٩0,٨56السيولة املالية املطلوبة



5 اعالن

مديرية تنفيذ الشطرة
العدد/2022/611

إلى /املنفذ عليه/ وســام قحطان عبد 
الرزاق                 

لقــد حتقق لهذه املديرية  أنك  مجهول 
محــل اإلقامة وليس لــك موطن دائم 
أو مؤقت أو مختــار ميكن إجراء التبليغ 
عليه واســتنادا للمــادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا باحلضور في 
مديرية تنفيذ الشــطرة خالل خمسة 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
النشروفي  تاريخ  وحســب   2022/7/17
حالــة عدم حضــورك ستباشــر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل 
محمد باقر عبد الرضا محمد
أوصــاف احملــرر:  1- قرار حكــم بالعدد 
2-نفقة   –  2022/6/5 في  589/ش/2022 
مســتمرة –مائــة الف دينار- شــهريا 
نفقة مســتمرة الطفاله   -3- للدائنة 
حسني ورقية 150000 الف دينار شهريا 
-4- نفقة ماضية 90000 الف دينار وملدة 

سنة سابقة .

فقدان وصل
فقــد منــي وصــل االمانات 
املرقم 954547 في 2016/11/2 
والصــادر عن مديريــة بلدية 
الشطرة – حانوت 244 باسم/ 
فاطمة حسني عزيز فمن يعثر 

عليها تسليمه ملصدرها .

محكمة بداءة الشطرة
العدد/421/ب/2022

اعالن 
عطفا علــى قرار محكمتنا  ســتبيع 
هــذه احملكمة في املــزاد العلني العقار 
والعائد  تسلسل 13424/8 املستشفى 
كاظم خزعل  يوسف  املدعي  للشركاء 
املدعــى عليهــم نغم فتــاح محمد 
وجماعتها واملكتسب الدرجة القطعية 
فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة هذه 
احملكمة خــالل مدة 30 يوما  اعتبارا من 
التالي لنشر في الصحف احمللية  اليوم 
مســتصحبني معهم هويــة االحوال 
العراقية  اجلنســية  وشــهادة  املدنية 
والتأمينــات القانونيــة بنســبة %10 
من القيمة املقــدرة  للعقار عند وضع 
اليد ان لم يكن من الشــركاء ويتحمل 

املشتري  اجور االعالن والداللية .
القاضي
عيسى عطوان عبداهلل
االوصــاف: عرصــه يقــع فــي مدينة 
الشــطرة/طريق ال عــواد – القيمــة 
املقدرة: خمســة عشــر مليون دينار – 

الشاغل –

محكمة االحوال الشخصية 
في سوق الشيوخ  

 العدد: 1800/ش/2022
م/اعالن

راشــد  عليه/بــدر  الى/املدعــى 
ســوق  يســكن  الذي  الراشــد 
الشيوخ منطقة خنيطلة/سابقا 

ومجهول محل االقامة حاليا
اقامــت املدعية ســهام محمد 
بعنون دعوى تطلب فيها التفريق 
تقرر  اقامتــك  محل  وجملهوليــة 
بصحيفتــني  اعالنــا  تبليغــك 
محليتــني باحلضــور امــام هذه 
املرافعة  احملكمــة صبــاح يــوم 
وفــي   2022/10/19 املصــادف 
حالة عدم حضورك ســوف جتري 
بحقك املرافعة غيابيا وعلنا وفقا 

واالصول.
القاضي
عدنان هاشم سالم

اعادة اعالن مناقصة عامة رقم )8(
 لسنة 2022 )للمرة الثانية(

)جتهيز وتطوير منظومة الفحص واالختبار 
واملعايرة وتقييم املطابقة في اجلهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية (
م/تنويه

تقــرر متديد موعــد غلق املناقصة اعــاله الى يوم 
االثنــني املوافق 2022/10/31 الســاعة 11 صباحاً 
بدالً مــن يوم االثنني املوافــق 2022/9/26 واملعلنة 
في صحف املشــرق والصباح اجلديد واملواطن لذا 

اقتضى التنويه.
وزارة التخطيط
قسم العقود

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)372(

العدد: 3224
التاريخ: 2022/9/25

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجراء مزايــدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة 
وبكمية )200 طــن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في فرع الشــركة في نينوى. فعلى الراغبني 
بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية عشرة من صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2022/10/4 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )20،000،000( عشرون مليون 
دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد 

)أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريــخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور التحميل 

وأي مصاريف أخرى.
ع. املدير املفوض 
باسل محمد صالح

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن
تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة 
علنية للمرة االولى لتأجير مواقع النادي الطالبي )بناية 

اليرموك( / كلية الطب بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون ألــف دينار غيــر قابل للرد. 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية وجلب املتمســكات الرســمية 
ومنهــا )البطاقة الشــخصية - بطاقة الســكن - 
البطاقــة التموينيــة- براءة ذمة مــن الهيئة العامة 
للضرائب- كتــاب عدم محكوميــة- هوية الضريبة- 
التصريح األمني- اإلجــازة الصحية( واحلضور في متام 
الساعة العاشــرة في اليوم الثالثني من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن. ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 
خدمة مقدارها )2%( من بدل رســو املزايدة وأجور نشر 

اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي )بناية اليرموك( / كلية الطب
رئاسة اجلامعة املستنصرية
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متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتهلت أســعار النفط اخلام 
تعامالت األســبوع علــى تراجع 
وســط تعامالت متقلبة بضغط 
األســواق  وترقب  الدوالر  قوة  من 
لتفاصيل عقوبــات جديدة على 

روسيا.
وتتلقى األسعار دعما من مخاوف 
مع  النفطية  اإلمــدادات  شــح 
اقتراب تطبيق احلظر األوروبي على 
صادرات النفط اخلام الروسية في 
كانون األول املقبل وعلى املنتجات 
املقبل عالوة  فبراير  في  النفطية 
علــى تخفيف قيــود اإلغالق في 

الصني وتعافي الطلب.
وأوضح احملللــون أن تدفق النفط 
األمريكــي إلى أوروبا يــزداد أيضا 
مــع دخول حظر االحتــاد األوروبي 
على اخلام الروســي حيز التنفيذ 
في أوائل ديســمبر وأن متوسط 
صــادرات النفــط األمريكية إلى 
االحتــاد األوروبــي ســتزيد على 
مليون برميل يوميا ومع ذلك حذر 
املنتجون األمريكيون أنه ال ينبغي 
للمستوردين االعتماد على زيادات 
كبيرة في العرض ألن اإلنتاج ينمو 

بوتيرة متواضعة.
وفــي هذا االطــار، يقــول روبرت 
شــتيهرير مديــر معهــد فيينا 
االقتصادية،  للدراســات  الدولي 
إن تقارير دولية تتحدث عن عودة 
املعروض  نقص  نتيجة  املكاسب 
على املســتوى العاملي الذي بات 
وشيكا خاصة أن صادرات النفط 
الروســية قد تنخفض بنحو 2.4 
مليــون برميل يوميــا بعد دخول 
احلظر األوروبي حيــز التنفيذ في 
ديســمبر، ويصبــح النقص في 
النفط أمرا ال مفــر منه إلى حد 

ما.
النفط  على  الطلــب  أن  وأوضح 
ظل مرنا فــي مواجهة عديد من 
يزال  ال  احلظــر  لكن  التحديــات 
أن  على بعد نحو شهرين ومبجرد 
يبــدأ ال بد أن تقفز األســعار ألن 
العرض البديل محدود وستحتاج 
الواليــات املتحدة إلــى البدء في 
إعــادة تعبئة احتياطــي البترول 
االستراتيجي في مرحلة ما ألنها 

آخذة في النضوب.
ومــن جانبه، يقــول ردولف هوبر 

الباحث في شؤون الطاقة ومدير 
أحد املواقع اخملتصة: إن مســتوى 
اخملــزون فــي احتياطــي البترول 
مبقدار  انخفض  قد  االستراتيجي 
ســبعة ماليني برميــل أخرى، ما 
 427 كان  اإلجمالــي  أن  يعنــي 
مليــون برميل وكان هــذا الرقم 
أدنى مســتوى مخزون احتياطي 
عام  منذ  االســتراتيجي  البترول 

.1984
وذكر أن اإلدارة األمريكية حســب 
تقارير دولية ليست لديها خطط 
للبدء في جتديد احتياطي البترول 
االســتراتيجي في أي وقت قريب 
كما نفت وزارة الطاقة شــائعات 
في الســوق بأنهــا كانت تنتظر 
انخفــاض أســعار النفــط إلى 
مــا دون 80 دوالرا للبرميــل لبدء 

إعــادة تعبئة احتياطــي البترول 
االستراتيجي.

جونســون  ماثيو  أوضــح  بدوره 
“أوكســيرا  احمللــل في شــركة 
صدمة  أن  لالستشارات  الدولية” 
إذا لم  أوروبا  إلــى  العرض قادمة 
تكــن الواليات املتحــدة موجودة 
من  حالة  هناك  لكن  للمساعدة 
النمو املعتدل فــي إنتاج النفط 
بأن  توقعــات  وســط  األمريكي 
الواليات املتحــدة لن تكون قادرة 
على إنقــاذ أوروبا بالنفط أو الغاز 

ويصبح الوضع قامتا للغاية.
وأضاف أن الدول الغربية تضغط 
من أجل زيادة تأثير العقوبات في 
مشــتري اخلام الروســي للتأكد 
من فرض ســقف لســعر البيع 
وهو القــرار الــذي وافقت عليه 

الصناعيــة  الــدول  مجموعــة 
الســبع الكبرى بينما ترد روسيا 
بأنــه ال مبيعات نفــط في ظل 
يعني كمية  حتديد األسعار وهذا 

أقل من املعروض النفطي.
مــن جهتها تقول ليزا إكســوي 
شؤون  ومختص  الصينية  احملللة 
الطاقــة: إن الطلــب ســيظل 
السعرية  املكاســب  ويعيد  قويا 
واالقتصــادات التــى تعمل على 
النفــط والغــاز ستســتمر في 
العمل على النفط والغاز لعقود 
عديــدة أخرى بغــض النظر عن 
انتقــال الطاقة خاصة في  اجتاه 
أوروبا وذلك رغم كل اجلهود التي 
بذلتها للتحــول إلى أدنى مصدر 
لالنبعاثــات في العالــم. وعدت 
جتنب حدوث صدمة في املعروض 

مــن النفط أمــرا صعبا في ظل 
الظــروف احلالية ولن تســتطيع 
في  االســتمرار  املتحدة  الواليات 
االعتماد علــى احتياطي البترول 
االســتراتيجي اخلــاص بها فترة 
أطــول دون القيــام بشــيء آخر 
مشــيرا إلى تأكيد شركة فيتول 
النفــط  تدفقــات  أن  الدوليــة 
تتحرك بشكل متزايد  الروســي 
في االجتاه الشــرقي وســتقطع 
وجتد  وأطــول  أبعــد  مســافات 
أســواقا مختلفة وبفعلها ذلك 
بسعر  التداول  عليها  ســيتعني 
بدء  أنــه منذ  مخفض موضحة 
إجراءات العقوبات من قبل الغرب 
ركــزت روســيا صادراتهــا على 
الشــرق حيث تســتحوذ الصني 
والهند على معظم نفطها اخلام.

مــن ناحية أخــرى، وفيما يخص 
األســعار، هبطت أسعار النفط 
مســجلة أدنى مســتوياتها في 
تسعة أشهر في تعامالت متقلبة 
أمس بضغط من قوة الدوالر ومع 
ترقب األسواق لتفاصيل عقوبات 

جديدة على روسيا.
وانخفضت العقــود اآلجلة خلام 
برنت تســوية نوفمبر 1.09 دوالر 
أو 1.3 في املائــة إلى 85.06 دوالر 
للبرميل بحلول الســاعة 15:58 
بتوقيــت جرينتش بعد أن وصلت 
في وقت ســابق إلى 84.51 دوالر، 

وهو األدنى منذ 14 يناير.
ونزلت العقــود اآلجلة خلام غرب 
األمريكي  الوســيط  تكســاس 
تســليم نوفمبر 90 سنتا أو 1.1 
في املائة إلى 77.21 دوالر في أقل 

مستوى منذ 6 يناير.
وارتفعت عقــود اخلامني في وقت 
سابق من اجللسة بعد أن تراجعت 

بنحو 5 في املائة اجلمعة.
وارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس 
أداء العملــة األمريكيــة مقابل 
ســلة من العمالت الرئيسة إلى 
أعلى مستوى في 20 عاما. وعادة 
ما يؤدي الدوالر القوي إلى تقليص 
املقوم  النفــط  علــى  الطلــب 

بالدوالر.
كما تســببت احلرب الروســية - 
األوكرانية في إحلاق ضرر بســوق 
النفط، إذ من املقرر أن يبدأ سريان 
عقوبات االحتاد األوروبي على اخلام 
الروســي في ديسمبر إضافة إلى 
خطة من مجموعة الدول السبع 
الصناعيــة الكبــرى لوضع حد 
أقصى ألســعار اخلام الروسي، ما 

قد يؤدي لشح اإلمدادات.
كما أثارت زيادة بنوك مركزية في 
للنفط  دول عديدة مســتهلكة 
أســعار الفائدة مخاوف متعلقة 
بالتباطــؤ االقتصــادي الذي قد 

يقلص الطلب على النفط.
صــوب  اآلن  التركيــز  ويتحــول 
القرارات التي ســيتخذها حتالف 
“أوبك+” في اجتماع في خمســة 
أكتوبر بعد أن اتفق في االجتماع 
الســابق علــى خفــض اإلنتاج 

بكمية قليلة.
لكن “أوبك+” تنتــج بالفعل أقل 
يعني  مبا  بكثير  املســتهدف  من 
أن أي خفض إضافي لن يكون له 

تأثير كبير في اإلمدادات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت لبنان، امــس الثالثاء، أنها 
تنتظر شــحنات الوقود املتبقية 
من العراق ضمن العقد املبرم بني 
الى  تسعى  أنها  مبينة  الطرفني، 

جتديد االتفاقية.
وقــال وزيــر الطاقة وامليــاه في 
وليد  األعمال  تصريــف  حكومة 
فياض في تصريحات صحفية، إن 
“هناك تطــورات في ملف الفيول 
العراقــي التي بســببها تأخرت 
شحنة الفيول العراقي بالوصول 
الــى لبنان”، مبينا أنه “ســيكون 

لنا جلســة عمل افتراضية اليوم 
مع الطــرف العراقي لنعمل على 

موضوع املواصفات”.
أنه، “ســنقوم بحل هذه  واضاف 
املشكلة مع اجلانب العراقي بعد 
على  احلصول  لنعــاود  االجتماع، 
شحنات الفيول العراقي املتبقية 
والتــي تبلغ 190 ألف طن”، معربا 
عن امله ان “تصل في الشــهرين 

املقبلني”.
أنه  إلــى  الفيــاض،  أشــار  كما 
“ســيقوم بعد ذلك مبسألة جتديد 
الفيول مع  اتفاقية احلصول على 

الغاية  لهذه  وسنقوم  العراقيني، 
العــراق، للبحث في  الــى  بزيارة 
على  للحصول  االتفاقيــة  جتديد 
مليــون طن إضافي مــن الفيول، 
3 و4  بإمكانهــا أن تؤمــن بــني 
ســاعات تغذية بالكهرباء يومياً، 

ملدة سنة”.
ووقع لبنان مــع العراق اتفاقا في 
طن  مليون  الســتيراد   2021 متوز 
من وقود الفيــول للتخفيف من 
البالد، ووصلت  الكهرباء في  أزمة 
اول باخــرة الى لبنــان محملة بـ 
31 الف طن من هذه املادة في 16 

ايلول عام 2021.
والفيــول مزيج مــن الزيوت التي 
تبقى فــي وحدة تكريــر النفط 
بعد التقطير )وقود ثقيل( ويحرق 
في الفرن أو املرجل لتوليد احلرارة 
أو لتوليد الطاقــة الكهربائية أو 

احلركية.
تبادل  ولبنــان على  العراق  واتفق 
الطاقة، مينح العراق مبوجبه لبنان 
الذي مير بأسوأ أزمة اقتصادية في 
تاريخه، مــادة زيت الوقود الثقيل، 
مقابل “خدمات وسلع” سيحصل 

عليها العراق من لبنان.

متابعة ـ الصباح الجديد :
توقعت منظمة التعاون والتنمية في 
امليدان االقتصادي مواصلة دول العالم 
دفع ثمن باهظ للحــرب في أوكرانيا، 
حيث خفضت بوضوح توقعاتها للنمو 
العاملــي العام املقبل في مواجهة آثار 
أكثر استدامة مما كان متوقعا، مع دفع 

أوروبا الثمن األكبر.
وبحسب “الفرنسية”، كتبت املنظمة 
في تقرير نشــر أمس حتت عنوان “دفع 
ثمن احلرب” أن “توقعات النمو العاملي 

تراجعت”.
ويدفع انعــدام الهدوء على األرض في 
 - الروســية  للحرب  الثامن  الشــهر 
األوكرانيــة، املتمثل خصوصا بتعبئة 
جزئيــة أعلنتها لعناصــر االحتياط، 
املنظمة الدولية إلى التشــاؤم فيما 

يخص املستقبل االقتصادي القريب.
بالنسبة  الذي كان مرهقا   2022 بعد 
لألسر والشــركات، وال سيما بسبب 
ارتفاع التضخم، ترى املنظمة ومقرها 
باريــس، أن “النمو العاملي ســيواصل 

تراجعه 2023”.
وتتوقع املنظمــة أن ينمو الناجت احمللي 
اإلجمالــي العاملي 2.2 فــي املائة في 
مقابــل 2.8 في املائة فــي توقعاتها 
السابقة في حزيران ، رغم أنها أبقت 
على توقعاتها للنمو لهذا العام عند 
3 في املائــة بعدما خفضتها بوضوح 

في األشهر األخيرة.
وتشــير املنظمــة إلــى أن “ضغوط 
التضخم تصبح معممة أكثر فأكثر، 
إذ إن ارتفــاع أســعار الطاقة والنقل 
وتكاليف أخرى تؤثر في األسعار”. وقد 
خفضت املنظمــة توقعاتها لـ2023 
في كل الــدول األعضاء في مجموعة 
العشــرين تقريبــا باســتثناء تركيا 
وإندونيسيا وبريطانيا، حيث يتوقع أن 

يشهد االقتصاد ركودا.
التي متثلها  الصدمــة  إلظهار حجم 
قدرت  العاملي،  االقتصــاد  على  احلرب 
امليدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
املتوقعة  املالية  اخلســائر  االقتصادي 
العام املقبــل، مقارنة بالتوقعات قبل 
بدء احلرب فــي أوكرانيا، بـ2800 مليار 

دوالر.
وبحســب املنظمة، فإن الدول اجملاورة 
ألوكرانيا وروســيا هي التي ســتدفع 
في  النمو  وســيخضع  األكبر،  الثمن 
الكبرى من  اليورو للمراجعة  منطقة 
بــني مناطق العالم كافة، مع توقع أن 
يبلغ 0.3 في املائة مقابل 1.6 في املائة 
في التوقعات الســابقة فــي يونيو. 
والســبب الرئيس هو ارتفاع أســعار 
الطاقة والتضخم الذي يتوقع أن يبلغ 
هذا العام 8.1 في املائة و6.2 في املائة 

العام املقبل.
تتوقع منظمــة التعاون والتنمية في 

امليــدان االقتصادي أن يكــون الركود، 
االقتصاديني  بــه كبــار  يلــوح  الذي 
العامليني منذ أشــهر، خطــرا كبيرا، 
الســيناريو املقبــل في أملانيــا، إذ إن 

أوروبية ستشهد  اقتصادية  قوة  أكبر 
ناجتها  تراجــع  املنظمــة،  بحســب 
اإلجمالــي احمللي 0.7 فــي املائة العام 
املقبل، فــي انخفاض قدره 2.4 نقطة 

مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
يفلت جيرانها الرئيســون من الركود 
ويتوقع أن يبلغ النمو 0.4 في املائة في 
إيطاليا، و1.5 في املائة في إســبانيا، 

و0.6 في املائة في فرنسا، حيث ال تزال 
احلكومة تتوقع منوا 1 في املائة.

من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي 
في تقريــره األخير الصادر في متوز منوا 
0.8 في املائة فــي أملانيا، و1 في املائة 
في فرنسا، و1.2 في املائة في منطقة 
اليورو، إال أنه قد يخفض توقعاته في 

تشرين األول.
من بني املناطق الكبرى األخرى، تتوقع 
منظمــة التعاون والتنميــة أن يبلغ 
النمو األمريكــي 0.5 في املائة مقابل 
1.2 في املائة في التوقعات الســابقة 
في يونيــو، والنمو الصينــي 4.7 في 

املائة في مقابل 4.9 في املائة.
توضح املنظمة أن “غموضا كبيرا يلف 
التوقعــات االقتصادية”، خصوصا مع 
خطر نقص مــوارد الطاقة في فصل 
الشــتاء.ويهدد االرتفاع احلاد لألسعار  
نشاط عدد متزايد من الشركات التي 

اضطر بعضها إلى خفض أنشطته.
وتــرى املنظمــة أن نقصــا أكبر من 
املتوقع للغاز قد يــؤدي بتأثير متتابع، 
إلى خفض النــاجت احمللي اإلجمالي في 
إضافية  نقطة  بـ1.25  اليورو  منطقة 
العام املقبــل، ما ســيدفع عددا من 

الدول إلى الغرق في ركود.
ويثير هذا السيناريو قلقا كبيرا، إذ إن 
البنــوك املركزية في الــدول املتطورة 
بشــكل  ملتزمة  الناشــئة،  وتلــك 

صارم بزيــادة معدالت الفائدة الحتواء 
التضخم، رغــم وجود خطر هنا أيضا 

بتقويض النمو.
تؤكد منظمة التعــاون والتنمية في 
امليــدان االقتصادي أن رفــع معدالت 
الفائدة هو “عامل أساس” في التباطؤ 
احلالي، إال أنهــا تدعو البنوك املركزية 
إلــى مواصلــة ذلــك لتجنــب زيادة 
املعدالت بشكل أكبر في حال استمر 

ارتفاع التضخم.
املالية  التدابيــر  إن  املنظمــة:  تقول 
والشركات  لألســر  واملؤقتة  املوجهة 
هي جزء من احلل فــي مواجهة حالة 
التي  التدابير  أن  الطــوارئ، معتبــرة 
اتخذت حتى اآلن لكبح ارتفاع أسعار 
الطاقة كانت “موجهة بشكل سيء”، 
ألنها فــي األغلــب ما كانــت تعود 
بالفائــدة إلى عدد فائض من األســر 
والشركات. وتؤكد املنظمة أن العالم 
كله تعرض لهزة جراء احلرب الروسية 
“االقتصاد  إن  وقالــت:  األوكرانيــة.   -
بوجه  وأوروبا  العالــم  تضرر..  العاملي 
خــاص، يتحمــل تكلفة احلــرب في 
أوكرانيا، وكثير من االقتصادات تواجه 
شــتاء صعبا”. وتقــدم التوقعات حملة 
ســريعة للصدمة املتزامنة الناجمة 
عن احلرب وأزمة الطاقة التالية عليه، 
التي أدت إلى أزمة في تكلفة املعيشة 

واسعة النطاق.

خبراء يتوقعون قفزة في أسعار النفط بعد
شهرين جراء نقص كبير ستعانيه اوروبا

على الرغم من ضغوط قوة الدوالر عليها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتاوزت عملة بتكوين، امس الثالثاء، مستوى 20 
ألف دوالر وذلك للمرة األولى منذ نحو أســبوع، 
إذ انتعشت العمالت املشفرة إلى جانب األصول 
األخرى شــديدة التأثر باخملاطــر، في التعامالت 

اآلسيوية.
وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث 
القيمــة الســوقية، أكثر مــن %5 لتصل إلى 
20286 دوالراً، وصعــدت إيثر، ثانــي أكبر عملة 
مشفرة، %4 إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 
1389 دوالراً. هــذا وتراجع الــدوالر قليالً بعد أن 

سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس االثنني.
ووصلت القيمة السوقية للعمالت املشفرة إلى 
حوالي 970 مليار دوالر لتســجل بذلك تراجعاً 
من مســتويات 2.9 تريليــون دوالر قبل أقل من 
عام، عندما كان سوق العمالت املشفرة يسجل 
مســتويات قياســية مرتفعة قبل أن تضغط 
اخملاوف بشأن احلرب الروسية األوكرانية ومخاوف 

التضخم وارتفاع الدوالر على السوق.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراق بشــكل طفيــف، امس الثالثاء، 
في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما 

ارتفعت في اقليم كوردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليــوم 147650 ديناراً عراقيــاً مقابل 100 دوالر 
أمريكي. فيما كانت أسعار البورصة امس االول 
االثنني 147700 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 
امريكي. وأشــار املصدر  إلى أن اســعار البيع 
والشراء استقرت في محال الصيرفة باألسواق 
احمللية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 
دينارا عراقيــا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريكي. أما في اربيل عاصمة اقليم 
كردســتان، فقد شهدت أسعار الدوالر ارتفاعا، 
حيث بلغ ســعر البيع 147800 دينار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ ســعر الشراء 147700 دينار 

لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جاء في توقعات للبنك الدولي محدثة مت نشرها 
مؤخرا، أن الناجت احمللي اإلجمالي ملنطقة شــرق 
آســيا واحمليط الهادئ، ســينمو في عام 2022 

بنسبة ٪3.2 بعد ٪7.2 في 2021.
وأضاف البنك في تقريره: “من املتوقع أن يتباطأ 
)النمــو( في املنطقة ككل إلــى ٪3.2 في عام 

2022 من ٪7.2 في عام 2021”.
والحظت الوثيقة أن ســبب التباطؤ في النمو 
يرجع إلــى حد كبير، إلى انخفــاض معدل منو 
االقتصاد الصيني في عــام 2022 مقارنة بعام 
2021. وقــال البنك الدولي إنه مــن املتوقع أن 
تقفز منطقة شــرق آســيا واحمليــط الهادئ، 
باستثناء الصني، بنســبة ٪5.3 في عام 2022 
باملقارنة مــع ٪2.6 في عام 2021. وبالنســبة 
للصني، أشــار البنك إلى أن االقتصاد الصيني 
ســينمو بنســبة 2.8 في املائة فقط في عام 
2022، مقارنــة بزيادة قدرهــا 8.1 في املائة في 
عام 2021. وتابع التقريــر: “تبلغ حصة الصني 
في الناجت احمللي اإلجمالي للمنطقة التي تضم 
23 دولة، %86, ومن املتوقع أن يتباطأ النمو في 
الصني، التــي متثل إلى 2.8 فــي املائة في عام 

2022 بعد أن كان 8.1 في املائة في عام 2021”.

بتكوين تتجاوز 20 ألف 
دوالر ألول مرة في أسبوع

انخفاض أسعار صرف 
الدوالر في بغداد 

وارتفاعها بإقليم كردستان

البنك الدولي : الناتج 
اإلجمالي لمنطقة شرق آسيا 

سينمو بنسبة 3.2 %٪

لبنان: ننتظر شحنات الوقود المتبقية من العراق ونسعى لتجديد االتفاقية

العالم سيواصل دفع ثمن الحرب في أوكرانيا

2.8 تريليون دوالر خسائر مالية متوقعة في العام المقبل والتوقع بنموه منخفض
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7 اعالن

إعالن
بناءا على طلب املدعــي حامد لطيف عبيد والذي 
يطلب مــن خالله تبديــل لقبه مــن النصار الى 
الشــويلي واســتنادا ألحكام املــادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرســمية فمن له حق االعتراض على 
الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمســة عشــر 
يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب 

وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة 
العامة

إعالن
بناءا على طلب املدعي ســامر جميل نعيم والذي 
يطلــب من خاللــه تبديــل لقبه مــن املاجد الى 
الشــمري واســتنادا ألحكام املــادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرســمية فمن له حق االعتراض على 
الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمســة عشــر 
يوما من تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب 

وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة 
العامة

إعالن
بناءا علــى طلب املدعي ســامر جميل نعيم 
والــذي يطلب من خالله تبديل لقبه من املاجد 
الى الشــمري واســتنادا ألحكام املادة 22 من 
قانون البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر 
نشــر طلبه في اجلريــدة الرســمية فمن له 
حــق االعتراض على الطلــب مراجعة املديرية 
خالل 15 خمسة عشــر يوما من تاريخ النشر 

وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء/ رياض جندي الكعبي
 مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة 
العامة

فقدان هوية
غذائية  مــواد  وكالة  هوية  فقدت 
الصــادرة مــن الشــركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية باســم علي 
كاظم صالح على من يعثر عليها 

تسمليها جلهة االصدار.

إعالن
الى: الشريكة

افراح ذياب هليل
صندوق  الى  حضــورك  اقتضى 
اإلســكان العراقي فــرع ذي قار 
الكائــن في الناصرية/ســومر/

مديرية  االخالص/قــرب  شــارع 
اجلوازات وذلــك لتثبيت إقراركم 
باملوافقــة على قيام شــريكك 
الســيد عبــد احلســن تركي 
كريــدي بالبنــاء علــى حصته 
املشــاعة في القطعــة املرقم 
33705/110  مقاطعــة –جزيرة 
االسكان  قرض  تسليفه  لغرض 
وخالل مــدة أقصاها خمســة 
عشــر يوما داخل العراق وشهر 
نشــر  تاريخ  من  العــراق  خارج 
االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك في االعتراض مستقبال.

إعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
صــالح هــادي مطــر والذي 
يطلب من خالله تبديل لقبه 
مــن اخلفاجي الــى الكناني 
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 3 الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 15 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بناءا على طلب املدعي حسن 
يطلب  والــذي  نعيم  جميل 
لقبه من  تبديــل  من خالله 
املاجد الى الشمري واستنادا 
ألحكام املــادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لســنة 
2016  تقرر نشــر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 15 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
 مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
هارف  املدعي  بناءا على طلب 
يطلب  والــذي  عبــد  كاظم 
مــن خالله تبديــل لقبه من 
العجري الى الركابي واستنادا 
ألحــكام املادة 22 مــن قانون 
لســنة   3 الوطنية  البطاقة 
2016  تقــرر نشــر طلبه في 
له  فمن  الرســمية  اجلريــدة 
الطلب  علــى  االعتراض  حق 
املديريــة خالل 15  مراجعــة 
خمسة عشــر يوما من تاريخ 
في  سينظر  وبعكسه  النشر 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

قسم شؤون االحوال املدنية 
في ذي قار

إعالن
بناءا على طلــب املدعي عبد 
الواحد جاســم محمد والذي 
يطلــب من خالله تســجيل 
الى الســعيد  لقبه من فراغ 
واستنادا ألحكام املادة 24 من 
قانــون البطاقــة الوطنية 3 
لسنة 2016  تقرر نشر طلبه 
له  الرسمية فمن  اجلريدة  في 
الطلب  علــى  االعتراض  حق 
املديريــة خالل 10  مراجعــة 
عشــرة ايام من تاريخ النشر 
وبعكسه سينظر في الطلب 

وفق القانون .
 العميد حيدر عكلة يحيى

مدير قسم شؤون االحوال 
املدنية في ذي قار

إعالن
بناءا علــى طلب املدعي لزام 
حميــد بنوان والــذي يطلب 
مــن خاللــه تبديل اســمه 
واســتنادا  امير  الى  لزام  من 
ألحكام املــادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لســنة 
2016  تقرر نشــر طلبه في 
اجلريــدة الرســمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 15 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

Public Tender Announcement for Tender No: 041-SC-22-EBS
Provision of static guards and armored vehicles with PSD team (on call) service for EBS

Tender Type: Public Tender

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 static guards and armored vehicles with PSD team (on call) service for EBS
Tender No.: 041-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek TWO contractors who have enough experience and ability to provide EBS 
static guards and armored vehicles with PSD team (on call) service.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 16:00 PM, 26th October 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 40,000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

دائرة العيادات الطبية الشعبية
اعالن

تعلن دائرة العيادات الطبية الشــعبية وفقاً ألحكام قانونها رقم 89 لســنة 1986 املعدل (املادة 
الثالثة / ثالثاً) (املســاهمة مع جهات اخرى في اعمال و مشــاريع مشتركة )عن حاجتها لتنفيذ 
(مشــروع منظومة تتبع دوائي الصــدار اللواصق االلكترونية) لضمان تــداول االدوية في القطاع 
اخلاص من ناحية الســعر و النوع و يضمن للموطن و اجلهات الرقابية و التفتيشــية  ســالمة و 
مأمونية الــدواء وفق معايير وزارة الصحة عن طريق (QR) على ان يكون تنفيذ املشــروع بصيغة 
الشــراكة فعلى الشركات الراغبن  بالشراء للشــروط العامة و اخلاصة و متطلبات التنفيذ من 
ذوي اخلبرة و االختصاص (مــن ميتلك القدرة املالية والفنية على التنفيذ) مراجعة مقر الدائرة في 
االســكان / شعبة العقود لالطالع على الشــروط العامة واخلاصة ومتطلبات التنفيذ لقاء مبلغ 
قــدره (1000,000) مليون دينار غير قابلة للرد وتقدمي عروضهم  اعتباراً من يوم االربعاء املوافق 28/ 
2022/9 علــى ان تكون العروض مغلقه و مختومة و مثبت عليها اســم مقدم العرض و عنوانه 

االلكتروني و رقم الهاتف و اسم و رقم املشروع مستصحبن معهم البيانات التالية:-
1- التأمينات االولية البالغة 1% من الكلفة التخمينية للمشــروع على شــكل خطاب ضمان او 

صك مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد لدى البنك املركزي و نافده لغاية  (4) اشهر
2- بــراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنونه الى دائرة العيادات الطبية الشــعبية و تكون 

بالنسخة االصلية او عدم ممانعة.
3- الكفاءة املالية للشركة

4- حسابات ختامية 
5- ان تكون شركة رصينة

6- مدة تأسيس الشركة ال تقل عن ثالث سنوات
7- االعمال املماثلة للشركة املتقدمة

8-  شركة متخصصة باملشروع املقدمة عليه.
علماً ان موعد الغلق الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم االربعاء املصادف 19/ 2022/10 و اذا صادف 
يــوم الغلق عطلة رســمية يكون فتح العروض في اليوم التالي ويتحمل من يرســو عليه تنفيذ 

املشروع اجور النشر واالعالن الذي مت مبوجبه االحالة.
الطبيب االستشـاري
دريد قاسم جاسم
املدير العام / وكالة
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وفي عدد من البلدان اخلليجية كنوع من 
اإلجابة عن الســؤال الــذي كان يعتمل 
في أذهان املســرحيني: كيف جندد التراث 

ونوظفه في مسرحنا؟
واحلقيقة أن اجلــواب الذي قدمته »بغداد 
األزل...« ســرعان ما بــدا األكثر وضوحاً 
ورمبا نقول أيضــاً األكثر جناحاً. ولنقل إنه 
أتى بســرعة عمالً مناســباً في املكان 
املناسب، عمالً يستكمل ويطور على أي 
حال أعماالً كانت حتمل تواقيع عبدامللك 
نوري ويوســف العاني نفســه وسامي 

وعشــرات  الرماح،  وناهدة  عبداحلميــد 
غيرهم من كتــاب ومخرجني وممثلني رمبا 
وجدوا في هذا اللــون اإلبداعي املتضافر 
متاماً مع تلك املدينــة، تعويضاً لهم عن 
إلــى بعث نهضة  الوصول  عجزهم عن 
ســينمائية كانوا يتطلعون إليها. وال بد 
أن نبادر هنا إلى اإلشــارة إلى أن قاســم 
محمد لــم يضطر إلى الذهــاب بعيداً 
التي يطرز عليها  القماشة  للعثور على 
عملــه الكبير هذا. فاجلاحــظ البغدادي 
بامتيــاز وكتبــه العديــدة ماثلة هناك 
في انتظار من ميســرح أجمل نصوصها. 
واملقامــات حاضــرة بــل رمبــا حضرت 
الشــخصية املثالية من خالل أشــعب 
أمير الطفيليني الذي كان ســلفا كبيرا 
هو توفيــق احلكيم قد كتــب عنه نصاً 
االجتماعي–  املسرحي  باإلحساس  عابقاً 
الفني. وإلى ذلك كانت حكايات العيارين 
والصعاليك والشــحاذين من حثالة أهل 
الســوق البغدادية وكرام قومها حاضرة 
بقوة. وما على قاسم محمد إال أن يغرف 
مبا ميكنه أن يالئمه مع التقنيات البديعة 
التي أتى بها فــي ركاب عودته، هو الذي 
كان في إمكانه وبــكل وضوح أن يعتمد 
كذلك على قدرات فنية متأل املكان متثيالً 
وعمراناً وشــعراً. ومن هذا كله ولد ذلك 
العرض– القدوة، ولكن منطلقاً من جوهر 
احلكي التراثي العربــي الذي ما كان من 
شــأنه أن يدور كما حال املسرح الغربي، 
من حــول حكايــة واحــدة أو موعظة 
حســنة أو صراعات تــدور في رحى احلب 
والغيــرة أو الصراعات العائلية احلادة وما 
شابه ذلك. كل هذا لم يكن من املواضيع 
التي اشتغل عليها قاسم محمد وحده 
ككاتــب ومعــد أوالً ثم مــع رفاقه في 
العمل من أصحاب األســماء التي كانت 
األكثر رسوخاً في احلياة الفنية العراقية 

كما حملنا.
وهكذا عبــر ألف بهلوانيــة وبهلوانية، 

و«بــني اجلد والهــزل« كما أعلــن عنوان 
املسرحية منذ البداية، قال الفن العراقي 
كلمته، بل نكاد نقول إن تشــدد الرقابة 
واخلوف الــذي كان يعتــري كل فنان في 
عراق تلــك املرحلــة، كان لهما الفضل 

األول في إقدام قاسم محمد على خوض 
اللعبة الفنية إلى أقصى حدودها، معبراً 
بذلــك عما قاله فردريك إجنلز في معرض 
حديثه عن العالقة بني الفن والرقابة من 
أن »الرقابــة رمبا تكون قد أســهمت في 

دور كبير بل أساسي في تقدم الفنون إذ 
أجبرت املبدعني ال سيما حني »اضطروا« 
ملمارسة الرقابة الذاتية، إلى اللجوء إلى 
التجديــدات الفنية املواربة أي املتضافرة 
مع أعلى درجات اإلبــداع لكي يقولوا ما 
يريدون قوله«. ومن هنا ال شك أن قاسم 
محمد متكن عبر هذا العرض االستثنائي 
في تاريخ املســرح العراقي، من أن يوصل 
فن املسرح إلى مستوى إبداعي مدهش...

* باحث فــي التاريخ الثقافي وصحافي 
وناقد سينمائي ومترجم

الراحل قاسم محمد في سطور...
مــن أبــرز أعمالــه املســرحية التــي 
مثلها،إضافــة الــى مســرحية )بغداد 
االزل بني اجلد والهزل(، مســرحية )اخلان( 
والسايق(مســرحية  )البيك  مســرحية 

)القربان(. وله مسرحيات مترجمة.
والتلفزيونية  الســينمائية  أعماله  ومن 
التي مثلها: فيلم )الرأس( إخراج: فيصل 
الياســري وفيلم )عرس عراقــي( إخراج: 

محمد شكري جميل
ومسلسل  االشياء(  )عنفوان  ومسلسل 

)اميان( ومسلسل )انفلونزا(
ومسلسل )رجال الظل(.

وفاته
امارة الشــارقة  1997 في  اســتقر عام 
بعد تلقيه عرضا بالعمل في مســرحها 
الوطنــي، صدرت له الكثيــر من الكتب 
فــي املســرح باإلضافة إلــى النصوص 
املســرحية، آخرها في العام 2008م عن 
دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة ضمن 
دراسات السلســلة املسرحية بعنوان » 
اشتغاالت بصرية شكسبيرية، توفي في 
دولة اإلمارات العربيــة املتحدة عن عمر 
ناهز اخلامســة والسبعني بعد صراع مع 
مرض عضال لم ميهله طويال عام 2009م 

ومت نقل جثمانه إلى بغداد ودفن فيها.

إبراهيم العريس *

منذ ما قبل عام 1970 وحني كان يعمل في 
املسرح والسينما اللبنانيني خالل النصف 
الثاني من ستينيات القرن العشرين، كان 
الرائد املســرحي العراقي يوسف العاني 
يجد ســعادة كبيرة إذ يخبرنا أن املسرح 
العراقــي على الرغم من قوتــه وعراقته 
ســيزداد حضوراً في الداخل وفي العالم 
املســرحي العربي »بعد حني يــوم يعود 
من موســكو بعد تخرجه في معاهدها 
املســرحية فنــان شــاب يدعى قاســم 
محمد«. فالعاني الذي كان قاسم محمد 
)رحل عام 2021( قد عمل معه باكراً وقبل 
انتقاله إلى موسكو للدراسة كان مؤمناً 
مبوهبة »هذا الشــاب الطموح وثقافته«. 
واحلقيقة أن قاســم الذي عاد إلى بغداد 
في الوقت نفســه الذي عاد إليها يوسف 
العاني، راح منذ وصوله يســعى لتحقيق 
توقعات أســتاذه. وهو لم يلبث أن أوصل 
تلك التوقعات إلى ذروتهــا بعد عامني أو 
ثالثة مــن عودته من خــالل ذلك العرض 
الذي أعــده كتابة وأخرجــه ليعتبر منذ 
تقدميه في عــام 1973 واحداً من األعمال 
– العالمات في تاريخ املسرح العراقي ورمبا 
املسرح العربي أيضاً: »بغداد األزل بني اجلد 
والهزل«. وهو عرض عربي/ شرقي خالص 
يبدو »ليحسم« نقاشات كانت  جاء كما 
محتدمة منذ ســنوات في غيــر مدينة 
وإمكان  التــراث  مســرحية عربية، حول 
اســتخدامه في نهضة عربيــة ثقافية 
جديدة تربط بقــوة بني األصالة اإلبداعية 
واحلداثة التقنية الفنيــة. وبهذا أتى هذا 
العــرض البغــدادي ينضاف إلــى جتارب 
الطيــب الصديقي في املغــرب ونظريات 
يوسف إدريس والبحث عن مسرح السامر 
في مصر ومحاوالت احملترف التجديدية في 
وسودانية  بتجارب ســورية  ناهيك  لبنان 

»بغداد األزل..« لقاسم محمد أعادت الروح إلى المسرح العراقي
مكنت الشعب من أن يشاهد نفسه في مرآة مواربة تحتال على الرقابة

الحقيقة أن الجواب الذي قدمته 
»بغداد األزل...« سرعان ما بدا 

األكثر وضوحًا وربما نقول أيضًا 
األكثر نجاحًا. ولنقل إنه أتى 

بسرعة عماًل مناسبًا في المكان 
المناسب، عماًل يستكمل ويطور 

على أي حال أعمااًل كانت تحمل 
تواقيع عبدالملك نوري ويوسف 

العاني نفسه وسامي عبدالحميد 
وناهدة الرماح، وعشرات غيرهم 

من كتاب ومخرجين وممثلين 
ربما وجدوا في هذا اللون اإلبداعي 
المتضافر تمامًا مع تلك المدينة، 

تعويضًا لهم عن عجزهم 
عن الوصول إلى بعث نهضة 

سينمائية كانوا يتطلعون إليها

حوارات

شعراصداران

حاوره سمير خليل

تتنوع اشــتغاالت جباراجلنابي بني الرسم حيث 
بدأ، واملسرح واملوســيقى والسينما، رمبا يظن 
الكثيرون ان هــذا التنوع وتعدد االشــتغاالت 
يرهق صاحبه، لكن اجلنابي ركب صهوة التحدي 
واعلــن جناحه وهو يطوف بــني هذه الفضاءات 
بشــغف وخزين معرفي وانتمــاء اصيل لتربة 
حبلى باجلمــال والتراث واالدب والفن، بني بغداد 
وعمــان وكندا رحلة شــاقة قطعهــا باميانه 
مبوهبته، زاده وزوادته، اينما يحل كان ينثر اجلمال 
املغســول بحنني وذكريات، اشتغاالته املتنوعة 
ظلــت مطبوعة في الذاكــرة واالمكنة، لكنه 
يتوق للعــودة الى بيته االثير الذي مازال يالمس 

روحه، فهو االول واالخيردوما.
جبار اجلنابي أطــل على ثقافية الصباح اجلديد 
ضيفا عزيزا ليحدثنا عــن رحلته الفنية وتنوع 
اشــتغاالته واهتماماته بني املسرح والسينما 
ورســم الكاركتيــر، قال: حني كنت اشــتغل 
بالرســم لم اكــن بعيدا عن الفنــون االخرى،  
فقد كنت اشارك زمالئي املسرحيني بتصميم 
السينوغرافيا، والسينمائيني بالتكوين البصري 
ملشاهدهم،  واملوسقيني كذلك،  وقد كنت من 
االوائل حني افتتحت معرضي الشخصي االول 
بكونســيرت موسيقي، علما ان هذا التنوع لم 
يتعبني بل اغنــى تراكماتي املعرفية والتقنية، 
انــا اؤمن ان الدقــة في البحث عــن املعلومة 
واالخالص املطلق فــي التحضير الي عمل هو 
ســر جناحه،  لذا كنت حريصا والزلت استمتع 
فــي حتضير تفاصيل العمــل ففيها قد تواجه 

جتليات تغني العمل وتثري تلقيه«. 

*رحلة شــاقة من بغداد فعمان واخيرا كندا، 
مــاذا جنيت من هذه الرحلة؟ ماالذي شــدك 
في كندا لتستقر فيها ام هناك رحلة اخرى؟

تسعينيات القهر واحلصار والتفتت االجتماعي 
وانهياراالخالق كانت ســببا للبحث عن فضاء 

رحيم،  وصلت عمان وقدماي املتعبة حبلى 
باملشــاريع الفنيــة املؤجلــة او املكتومة، 
اســتخدمت موهبتي في رســم البورتريه 
املباشــرفي احــدى مالهي االطفــال لكي 
اعيــش،  حتــى ذاع صيتي لســرعتي في 
الرســم للحد الذي كان يقــف الناس في 
طابور ينتظرون دوره في اجللوس للرسم، هنا 
تكونــت لي عالقات هائلة مع شــخصيات 
متنفذة في االردن نقلتني ملنصب مســؤول 
عن مسرح جراسيا للشــباب في مهرجان 
جرش الدولي،  وكان لي شــرف العمل على 
انطالقة اسماء في املوسيقى واملسرح هم 

االن جنوم عرب«.

* لديك جتربة ابداعية عاملية هي اســلوب 

آنــو او عربــة الغجر، هل لــك ان تطلعنا 
وتركت  التجربة؟هل جنحــت  عــن هــذه 
اثارا فنيــة؟ اين طبقتها؟مــن كان معك 

فيها؟وملاذا لم نشهدها في العراق؟
اوائل  ابتكرتها فــي  الغجــر كنــت  عربة 
الثمانينيات وحينها كنت طالبا في معهد 
الفنون اجلميلــة للتخلص من الرقابة على 
النصوص، فكانــت عربة الغجر جنس فني 
مختلف ال تســتطيع املاكنــة او الهيئات 
الرقابية ان تتمكــن من وقفه او منعه النه 
التعبوية  التعليمات  ال يحمل نصا يخالف 
للحرب، االجمل في ذلك ان شــعراء شباب 
حينها وجدوا جمهورا متعاظما فتسلطت 
عليهم االضواء وتركوا املشروع وحيدا،  الى 
ان ذهبت الى عمان وانتجته مع اسماء هي 

عظيمة في يومنا هذا«.
واضاف: قدمت )آنو( في بغداد عام 2014 في 
حديقة منتدى املســرح اخللفية على ضفة 
نهردجلــة بعد ان غدرت من قبل مشــروع 
بغــداد عاصمة الثقافة »ســيئ الصيت« 
وكان قد حتقق العرض باصرار وارادة الصديق 
اخملــرج املســرحي ومدير املنتدى االســتاذ 
قاســم زيدان وبحضورنوعي غفير،  شارك 
في العرض الذي حتــدى اخبار وصول داعش 
على حدود بغداد فنانني من اجيال مختلفة 
ابرزهم الروائي حميد اخملتار واملسرحي علي 

دعيم«.

* ماهي عالقتك بالسينما؟ ماهو رصيدك 
الســينمائي فــي العــراق وخارجه؟ هل 

طرقت ابواب السينما العاملية؟
السينما دخلتها كممثل من الباب العاملي 
حيث شــاركت كممثــل ثانوي فــي احد 
  The A-Team مشــاهد الفيلم الهوليودي
) فريق النخبة( بطولة ليام نيسون وبرادلي 
كوبر  وكان لي فيه مشهد مباشر مع املمثل 
باتريك ويلســون، ثم توالت مشاركاتي في 
اعمال اخــرى كان ابرزها وقوفي امام املمثل 
العاملي روب مورو في املسلســل الشــهير 
Designated Survivor )الناجــي املعــني(،  
ولكن قبلها بقيت في بغداد بني سنة 2013 
الى 2015 وفيها كتبت ســيناريو لفيلمني 
قصيرين مثلــت احدهما وهو فيلم )مفتاح 
Key(، والفيلمني حازا علــى جوائز محلية 
ودوليــة عديدة،  كما كان لــي دور البطولة 
في فلم )سائق االســعاف( لهادي ماهود و 
)وطن ثالث( الســامة الشطري والذي حزت 
فيه على جائــزة افضل ممثل في مهرجانات 
عديــدة،  واخيرا انتهيت مــن تصوير فيلم 
للمخرج العراقي العاملــي محمد الدراجي 
يحمل عنوان )طيــور اجلنة( وهو في مرحلة 

املونتاج حاليا«.

* ظهــرت ممثال فــي مسلســل وطن، هل 
هي مفتاح العودة ؟ما الذي شــكلت هذه 

التجربة في مسيرتك؟ 
مسلســل وطن كان مصادفــة و لم اكن 
جــادا عندمــا تقدمــت لدور شــخصية 
»ابوســلمان« التي لم يكن لها اسم سوى 
»احلاج اوالشــيخ« وهي شــخصية كانت 
ســينتهي دورها بعد الظهور الثالث ولكن 
اخملرج مهند ابو خمرة عندما شــاهد عملي 
في اول مشــاهدي بحضورالسيناريســت 
املغربي القديررحيم عبدو ادركوا انهم امام 
ممثل محترف فهم لــم يعرفونني من قبل،  
فطريقة جتسيدي للشــخصية الهمتهم 
ملنح الشــخصية ابعادا اعمق وحياة اطول،  
حاولــت قدرما اوتيت من خبــرة ان احافظ 
على رصانة االداء الني ادرك ان املشــاهد ال 
يرى سوى الشاشــة ومافيها،  واحمد اهلل 
كان صــدى تقدميــي للشــخصية مقبوال 
وحصلت على اطراء وثناء اساتذتي النجوم 

الكبار.

*اخيرا،  كيف ينظــر جبار اجلنابي للواقع 
الفني في العراق وبكل مفرداته التلفزيون 
والســينما واملســرح والفن التشكيلي؟ 

بايجاز
الواقــع الفني فــي العراق محــزن مقارنة 
بالعالم، ففي العراق طاقات هائلة ومواهب 
والتقنيات  االمــوال  فيه  وتتوفــر  عظيمة 
ولكن املعضلة الكبرى في ظاهرة الفســاد 
و النظــرة القاصــرة وانعــدام التقاليــد 
االحترافيــة فــي ادارة االنتاج،  امــا الفن 
التشــكيلي والذي عفى الزمــن على هذه 
التســمية كنتاج فكري فهو اآلن يســمى 
)الفن الَبَصري(، اراه في العراق كمؤسسات 
عريقة كدائرة الفنون التشكيلية وجمعية 
التشكيليني وقد تفرملت عند »سبعينيات 
القرن املاضي« حركــة تطورها ومعاصرتها 

الفكر العاملي وهذا يطول شرحه.

1
»املناخ واحلضارة: بالد الرافدين منوذجاً«

ودراســة  لألبحاث  العربــي  »املركــز  عن 
السياســات«، صدر حديثــاً كتاب »املناخ 
للباحث  الرافديــن منوذجاً«  بالد  واحلضارة: 
خميس دحــام مصلح الســبهاني. يعزو 
املؤّلف اختياره موضوع الكتاب إلى سببني؛ 
أولهما أن هــذه املنطقة انتقاليٌة، تتالقى 
فيها أمناط مناخيــة مختلفة، مصحوبة 
أي اختالل  بتنــّوع طوبوغرافــي يجعــل 
في التــوازن يقــود إلى تغّيــرات مناخية 

الرافدين  بــالد  أن  وثانيهمــا  حرجــة. 
االقتصادي  وعمادهــا  احلضارات،  مهد 
الزراعــة، وأّي تغير في املناخ له تأثيرات 
مباشــرة في اإلنتاج الزراعي وما يتبعه 
مــن تأثيــرات اقتصاديــة واجتماعية 

وسياسية.
2

»علم اجتماع العوملة وما بعدها«
»علــم اجتمــاع العوملة ومــا بعدها« 
عنوان كتــاب للباحــث العراقي معن 
خليــل العمــر )1939( صدر عــن »دار 
الشــروق«، وفيه يتناول ظاهرة العوملة 

والسياســية  االقتصادية  بأوجههــا 
والثقافيــة، مبّينــاً كيف أّثــرت على 
اجملتمع البشري عبر تسّيدها االقتصاد 
بعدها.  العاملي، كما يستشــرف مــا 
يضّم الكتاب تســعة فصول: العوملة 
والعوملة  العوملة،  وثنائيــات  بني زمنني، 
ومجتمع عصر  االجتماعــي،  والبنــاء 
العوملــة، وثالــوث العوملــة املتكافل، 
وُمَعــزِّزو العوملة واملســتفيدون منها، 
وحتّديــات العوملــة، ومجتمــع ما بعد 
ملا  الراجعة  التغذيــة  ونظرية  العوملة، 

بعد العوملة.

عبد الكريم الطبال*
قصيدة

الِبسي عاصفًة
فّضيًة

ثم تيهي
في ُخيالْء

كالفراشات
أمام الياسمنْي

حتى تَصلني
إلى النهرْ

حينها
اخلعي عنِك
زينَتك املُثلى

حينها
ادُخلي في النهر

مثل ورد
يدخُل

في بيته الشجرْة
حينها

سوف يشهدِك البحُر
فُتْبِهتُه

يشتاق إليك
تشتاق إليه

حينها
ستكوْن

***

شاعر

درويٌش
ليس درويشاً
درويٌش مالٌك

اختفى
في روح طيٍر

بأجنحة
رفرف فينا
فانتشينا

فانتثرنا
أفراخاً

تُرتُِّل وِردْه
وهو اآلْن

في سماوات بعيدة
في اخللوْة

* شاعر من املغرب

ركب »عربة الغجر« وطاف فضاءات الجمال
في رحلة زادها االبداع والشغف والحنين

الفنان المغترب جبارالجنابي.. إشتغاالت متعددة :

قاسم محمد

من اعمال الفنان سلمان البصري

إلى شاعر»المناخ والحضارة: بالد الرافدين نموذجًا« * »علم اجتماع العولمة وما بعدها«

جباراجلنابي



بغداد - الصباح الجديد:
قررت األمانة العامة جمللس الوزراء، 
اول امــس اإلثنني، اعتبار أربعينية 
اإلمام احلســني )ع( مــن كل عام 
التطوعي،  للعمــل  عراقياً   يوماً 
وفيما أحصــت املبادرات واألعمال 
التطوعية خالل زيارة األربعني في 
أن  إلى  أشارت  خمس محافظات، 
ســتقوم  التطوعي  العمل  جلنة 

بست مهمات أساسية.
نائــب األمني العــام جمللس  وقال 
الوزراء، فرهاد نعمة اهلل حســني، 
في كلمة ألقاها نيابة عن األمني 
العــام حميــد الغزي،وتابعتهــا 
»للعمــل  اجلديــد،  إن  الصبــاح 
التطوعــي وثقافته أهمية عالية 

وتأثيرات نافعة في تركيبة عالقة 
أفراد اجملتمع وتعزيز الثقة املتبادلة 
بني اجلهات احلكومية والقطاعات 

األخرى«.
واجملتمع  أن«الدولــة  إلى  وأشــار 
أهداف  علــى حتقيــق  يتحــدان 
التنمية  املعــدة  وتوليد  التطوير 
الشــاملة على وفق أسس عمل 
تتمثل  ضرورية  بصفات  يتســم 
بالعلمية والعملية«، موضحاً أنه 
»استناداً على تلك االعتبارات فإن 
احلكومة عبر األمانة العامة جمللس 
الوزراء تولي كل اجلدية واالهتمام 
الفعاليــات  مجمــل  لتفعيــل 
اجملتمعيــة واملدنيــة عــن طريق 
تطوير حقل العمل التطوعي في 

ومســانداً  منتجاً  وجعله  العراق 
جلهد مؤسسات الدولة من خالل 
والتكييف  املعنية  التســهيالت 
والفنــي  والقانونيــة  اإلداريــة 
لتنظيــم بيئة عمل تطوعية في 

عموم البالد«.
وأضــاف: »دعمــاً لهــذا التوجه 
األنشــطة  منا  بهيكلة  والتزاماً 
التطوعيــة جــاءت املوافقة في 
جلنــة  لتشــكيل   2021/ 12/ 19
دائمة للمتابعة العمل التطوعي 
املتصل بقرار مجلــس الوزراء 70 
األمانة  رئاسة  2020 من  لســنة 
العامــة جمللــس الــوزراء دائــرة 
نتج عن  الذي  التنسيق احلكومي 
صدور األمر الديواني رقم 8 لسنة 

.»2022
وأكــد نائب األمــني العــام، أنه 
»من أجل أن حتظــى هذه اخلطوة 
واملباركة،  بالتشريف  التنظيمية 
قررت اللجنــة اعتماد يوم 20  من 
املوافق  شــهر صفر من كل عام 
أربعينيــة اإلمام احلســني )عليه 
الســالم( يومــاً عراقيــاً للعمل 
التطوعــي«، مبينــاً أنــه »على 
اإلدارية في جلنة  الهيكلــة  ضوء 
العمــل التطوعــي التــي تقوم 
بســت مهمات أساسية تختص 
و تعنى  التطوعي  بتنظيم اجلهد 
بابتكار برامج لها وإبراز دورها في 
والتثقيف  التوعيــة  عبر  اجملتمع 
األنشــطة  تقســيم  جانب  إلى 

الدوليــة،  التجــارب  واســتثمار 
الســنوي  التقرير  إعــداد  وأخيراً 
الــذي يطــل بســاحة العمــل 
التطوعــي فــي العــراق بصورة 
األعمال  خارطة  حسب  بانورامية 
في مجاالت اإلنســانية والتوعية 
اخلدميــة والرياضية والتنظيمية 

والصحية».
املعضدة  »تلــك اجلهود  أن  وتابع، 
بـ13 نوعــاً  من التمثيل احلكومي 
الدائمة  اجلهــات  مــن  واملدنــي 
العضويــة في اللجنــة املذكورة 
فأن األمانــة العامة جمللس الوزراء 
تثنــي علــى تقاريــر التغذيــة 
الراجعة مــن املبادرات التطوعية 
في محافظات كربالء املقدســة 

والنجف األشــرف وبغــداد وبابل 
واملثنى والتي بلغــت 182 مبادرة 
منبثق عنهــا 295 عمالً تطوعياً 
مســنداً إلى 98 جهة تطوعية«، 
مثنيــاً علــى »جهــود العتبــة 
ومنظمات  املقدســة  احلسينية 
على  كافة  وجهات  املدني  اجملتمع 
التزامها ورفدها لشعارات النجاح 

التطوعي في العراق«.
وأختتم حديثه بالقول »هذا إن دل 
على شــيء إمنا يدل على االلتزام 
والصــدق من قبل فريــق األمانة 
العامة جمللس الوزراء والكفاءة في 
تعزيز إجناح اجتاهــات التطوع في 
التطوع  املشــروع  نهضة  سبيل 

في العراق«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت دار كريســتيز، أن ماســة 
ورديــة عمالقة، وهي حجــر نادر 
للغاية، سُتعرض في مزاد بجنيف 
وقد تصل  املقبــل،  نوفمبــر  في 

قيمتها إلى 35 مليون دوالر.
وهذه اجلوهــرة التي يزيــد وزنها 
عــن 18 قيراطاً هي أكبر ماســة 
وردية على شكل إجاصة من هذه 
املزاد على  اجلودة تُطرح للبيع في 

اإلطالق، بحسب دار كريستيز.
التي ستباع  املاسة  قيمة  وُقدرت 
8 نوفمبر،  باملــزاد ألول مرة فــي 
25 و35 مليون  يراوح بني  بســعر 

دوالر. وُوضعت املاســة على خامت، 
ماســة  اجلانبني  من  بها  ويحيط 
18.18 قيراطاً  وتزن  بيضاء كبيرة. 
بالضبــط، وهو رقم يحمل دالالت 

إيجابية بحسب كريستيز.
دار كريســتيز  في  اخلبيرة  وقالت 
»فرانس  لوكالــة  بيرديــن  أجنيال 
بــرس«، إن »وزنها املالئــم البالغ 
18.18 قيراطاً يجلــب في الواقع 

حظاً سعيدا للمالك اجلديد«.
وأضافت: »إنه حجــر جميل، من 
العثور على ماســة  النادر جــداً 
بهذا  فاحتة،  وردية  ماســة  وردية، 
احلجم، وال أعــرف أين ميكن إيجاد 

ماسة أخرى مشابهة«.
وتُعد »فورتشن بينك« أكبر ماسة 
وردية المعة على شــكل إجاصة 
تُطرح للبيع في املــزاد حتى اآلن، 
ولكن بيعت ماســات أخرى أكبر 

حجماً على شكل وسادة.
وفي العام 2018، باعت كريستيز 
ماســة وردية مذهلة عيار 18.96 
قيراطــاً، »بينك ليغاســي«، في 
مقابل أكثر مــن 50 مليون فرنك 
سويســري، أو 49.9 مليــون دوالر 
في ذلك الوقت، وهو سعر قياسي 

للقيراط حلجر من هذا اللون.
املاسة املقطوعة  واشــترت هذه 

بالزمرد واملكتشــفة قبل حوالى 
قــرن في جنوب إفريقيا، شــركة 
هــاري  األميركيــة  اجملوهــرات 
جملموعــة  التابعــة  وينســتون، 
سواتش  السويســرية  الساعات 
الفور  أعادت تسميتها على  التي 

ب«وينستون بينك ليغاسي«.
وفي العام السابق، لم تعثر »راج 
بينــك«، وهي أكبر ماســة وردية 
كثيفــة فــي العالم تــزن 37.3 
وتبيعها دار ســوذبيز في  قيراطاً 
املزاد، على من يشــتريها. وكانت 
قيمتها مقدرة مببلغ يصل إلى 30 

مليون دوالر.
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ملونشريط
حليب األطفال االصطناعي 

ال يلبي احتياجاته
قالــت دراســة أمريكية جديــدة إن مبيعات احلليب 
األطفال بني ســن عام وثالثة أعــوام تضاعفت خالل 
السنوات األخيرة، لكنها ال تلبي احتياجاته الغذائية 
مقارنة مبا تتيحــح تغذية جيدة للطفل، كما أنها ال 
تخضع لقواعد حليب األطفال اخملصص لســن أقل 

من عام واحد.
وحّذرت الدراسة من أن الشركات قد أقنعت اآلباء أن 
األطفال بحاجة إلى مزيد من السوائل، وأن ذلك سبب 
رواج هذه النوعية مــن منتجات احلليب االصطناعي 
للطفل الدارج، بينما تســمح التوصيــات الطبية 
للطفل بعد بلوغه عاماً بتناول حليب البقر أو بدائل 

احلليب، وهو ما يوفر له مغذيات كافية.
ووجدت الدراســة التي نشــرها موقــع »ميديكال 
إكســبريس«، أن %60 مــن اآلبــاء ومــزودي الرعاية 
لألطفال يعتقــدون أن هذه املنتجات توفر مغذيات ال 
يوفرها الطعام العادي، وهو مؤشر يبعث على القلق.
وقــال الدكتور أنتوني بورتــو، أخصائي أمراض اجلهاز 
الهضمي لألطفال في جامعة ييل، إنه يشعر بالقلق 
من أن هذه املنتجات ميكــن أن توفر لألطفال الصغار 
املزيد من العناصر الغذائية والســعرات احلرارية أكثر 

مما يحتاجون إليه.
وأبلــغ اآلباء املشــاركون في الدراســة عــن إطعام 
أطفالهم تركيبة حليب أطفال ما بعد ســنة لسد 
الفجــوات الغذائية عندما ال يأكل الطفل ما يكفي، 

وهو مصدر قلق مشترك بني اآلباء.

ثيران تولد الكهرباء
أثــار مقطع فيديــو تداولــه رواد مواقــع التواصل 
االجتماعــي في الهند مؤخرا ردود فعل متباينة، بعد 
أظهرت لقطات لثيران وهي تولــد الكهرباء، بعدما 

استخدمت بطريقة »غريبة«.
وتظهر في الفيديو ثيران متشي على آالت تشبه تلك 
املســتخدمة في األندية الرياضية »تريدميل«، لتوّلد 

من خالل حركتها الكهرباء.
وفي لقطــة أخرى يظهر ثور وهو ميشــي على اآللة، 
ما ينتج عــن حركته ضّخ للمياه فــي املزرعة التي 
صــّور الفيديو فيها. وحســبما ذكر موقــع »إنديان 
إكســبريس«، فــإن الفيديو أثار تعليقــات متباينة، 
فبينما اعتبــر كثيرون احليلة التــي متّ اللجوء إليها 
»مبتكرة« لتوليد الطاقة واالســتخدامات الزراعية، 
اعتبرها آخرون مسيئة حلقوق احليوانات وتعذيبا لها.

وعّلــق أحد رواد مواقع التواصل علــى الفيديو قائال: 
»ابتكار مذهل صديق للبيئة لتوليد الكهرباء«، بينما 
قال آخر: »إنه تعذيب خمللوقات ال تستطيع التعبير عن 

أملها ومعاناتها«.

مخاطر اإلكثار من شرب الشاي
يعد الشاي من أقدم املشــروبات وأكثرها استهالكا 
في العالم، فسكان كوكبنا -الذين يزيد عددهم اآلن 
على 7.8 مليارات نسمة- يحتسون ما يزيد على 2.16 

مليار كوب من الشاي يوميا.
وأكد الدكتور فرهاد إسالمي أن شرب الشاي بكمية 
أكثــر من 700 مــل ودرجة حرارة تزيد عــن 60 درجة 
مئوية يومياً قد يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بسرطان 

اخلاليا احلرشفية للمريء بنسبة 90 في املئة.
ولفت إلى أن تناول الشــاي يجــب أن ينحصر بأربعة 
أكواب يومياً فقط كحّد أقصى حملّبي هذا املشــروب، 
مشيراً إلى أن تناول الشــاي بكثرة ميكن أن يساهم 

في خسارة العظام للكالسيوم، مما يهّدد بترّققها.
وشّدد إســالمي على كل الذين يشربون الشاي وهو 
بالغ الســخونة أن يتعودوا االنتظــار حتى يبرد قليالً 
ويصبح دافئــاً للتخفيف من أضراره على اجلســم. 
وأضاف: “هذا اخلطر يحدث عند أولئك الذين يعشقون 
شرب الشاي ويتناولون أكثر من عشرة أكواب يومياً، 
حيث يحتوي هذا املشــروب على مادة التانينات التي 
ميكــن أن تتداخل مع امتصاص احلديــد، مما قد يؤدي 

أيضاً إلى نقص احلديد في اجلسم.

بغداد - زينب الحسني:

وأسواق  يقترب،  دراسي جديد  عام 
بغداد تكتظ بأولياء األمور لشــراء 
يعاني  أبنائهــم، حيث  احتياجات 
ذوو الدخل احملدود من هذا االرتفاع 
فــال ناصر وال معني يســمع لهم 
لذلــك أرغمهــم الغــالء علــى 
أو  بالتقسيط  الشراء  أو  االقتراض 
الدين، وخاصة من يجهز أكثر من 

طالب.
عقبــات مالية على طريق الطلبة 
نحو مدارســهم تبدأ باألسواق وال 
تنتهي عند الدراســة اخلصوصية 
ومعاهــد التقوية، وســط دعوات 
بإعادة النظر جذريا في مســتوى 
منظومة التعليم وحل مشــكلة 
املتكررة  املدرســية  التجهيــزات 

سنويا.
فمــن كان يجهز طالبــني أو أكثر 
بـــ 50 ألف دينار لــم يعد يكفيه 
واحد،  طالــب  لقرطاســية  ذلك 
التجهيزات  أســعار  ارتفــاع  بعد 

املدرسية.
أكثر  تواجه  املالية  التحديات  هذه 
من نصف اجملتمع، فارتفاع األسعار 
فــي األســواق مبعــدل 30 باملئة 
املواطنني  ودخل  يتناسب  ال  تقريبا 
ورواتبهــم، إذ لم تشــهد أي زيادة 
ارتفــاع األســعار على  ملواكبــة 
الرغم مــن مضي عام على ارتفاع 
أســعار النفط. ولم تعد أســعار 
التجهيزات املدرسية وحدها تثقل 
كاهل األســرة بل تضــاف كذلك 
أجور الدروس اخلصوصية، فتدريس 

املــادة الواحــدة لبعــض املراحل 
يكلف مليون دينار أو أكثر.

الباحــث  الطائــي،  محمــود 
الطائــي  محمــود  االقتصــادي 
يقول: إن علــى احلكومة التفكير 
من  الفقيــرة  الشــرائح  بدعــم 
خالل زيادة ملموســة في الرواتب 
وإعطــاء قروض ميســرة من دون 
فوائد وتوفير فــرص عمل مالئمة 
النشاط  في  ينخرطوا  كي  للناس 

االقتصادي ويوفروا األموال الكافية 
الحتياجاتهم.

حســن البياتــي مواطــن يقول: 
بدء  العائالت قبيل  بدأ إســتعداد 
العام الدراســي اجلديــد بتجهيز 
املســتلزمات  وشــراء  أبنائهــم 
الدراســية، والحظنــا أن بعــض 
التجار واحملــال التجارية بدأوا برفع 
أســعار القرطاسية واملستلزمات 
الدراســية األخرى كالــزي املوحد 

واحلقائب املدرســية، مســتغلني 
هذه  احلقيقة  وفي  املوســم،  هذا 
مشــكلة كبيرة تلقى على كاهل 
وأضاف حسن:  الفقيرة.   العائالت 
أنــا قــادر واحلمد هلل على شــراء 
لطفلتي  املدرســية  املستلزمات 
الوحيدة، لكن هناك عائالت لديها 
ستة أبناء في املدارس وفي مراحل 
مختلفــة، كيف ســتتمكن من 
جتهيزهم؟ آما لطيف كرمي فيقول: 

إن مبلــغ 50 ألف دينار كان يكفي 
لتجهيز طالــب باملالبس، أما اآلن 

فال تكفي 100 ألف دينار لذلك.
 : املواطنــة رفل محســن  قالت 
بــدل أن يحمــل العام الدراســي 
اجلديد املزيد من األجواء املشجعة 
لألبنــاء  التعليميــة  واألمنيــات 
مرحلة  وجتاوز  والتوفيــق  بالنجاح 
لدى  يشــكل  أصبــح  دراســية، 
العديد من األسر هماً مادياً وواقعاً 

صادماً مع بداية العام الدراســي، 
األسعار تتضاعف لذلك قبل بداية 
»املوسم« الدراسي بنحو 20 يوماً، 
املواطن مضطر إلى شــراء اللوازم 
املدرسية ألوالده عّله يكسب جولة 
أمام التجار الذين دائماً ما ينتصرون 
بالضربة القاضية ، وتؤكد محسن  
قبل  القرطاســية  تشــتري  إنها 
موعد املدرســة ألنهــا ال تضمن 
أال تتضاعــف األســعار، حتى لو 
كانت الدفاتر واألقالم ليســت من 
التجار  يقوم  فاجليــد  اجليد،  النوع 
وأصحاب املكتبــات بإخفائه حلني 
ويتركون  وبيع الســيئ  تصريــف 
،ويهلكوا  بالطلبة  ليتالعبوا  اجليد 

جيوب عوائلهم.
خبراء تربويون كان لهم رأيهم في 
ذلك اذ بينوا ان: املوســم الدراسي 
بالعــادة فرحة للطلبــة وذويهم، 
لكنه يحتــاج الى صرف نســبة 
املالية،  املبالغ  من  قليلة  ليســت 
خاصة في ظــل متطلبات ملحة 
لبعض األبناء، لكن ارتفاع األسعار 
تزامن مع عدم قدرة بعض األهالي 
على صرف تلك املستلزمات، كونه 
يعتمــد على ميزانيــة لتوفيرها، 
ما يضعف األهالــي جتاه ابنائهم، 
في  والشقاء  باحليرة  ويشــعرهم 

حال لم يوفروا متطلباتهم، 
الظاهرة حتتاج  ان: هــذه  وأضافوا 
الى بحث ودراسة من قبل املعنيني، 
ألن هذا األمر يؤثر على اولياء األمور 
في  ويدخلهم  رئيســة،  بصــورة 
تكلفة جتهيز  تتجاوز  دوامة، حيث 
دينار،  ألف  أكثر مــن100  الطالب 

باستثناء القرطاسية مع الدفاتر.

ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية يثقل كاهل أولياء األمور
مع اقتراب العام الدراسي الجديد

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أفادت نتائج جتربة سريرية عشوائية 
مزدوجــة بــأن النظــر إلــى صور 
األشخاص الذين يبتسمون لك يزيد 
من التأثيرات املضادة لالكتئاب بعد 
استخدام حقنة الكيتامني املعاجلة.
وأفاد باحثون من جامعة بيتسبيرج 
في اجمللة األمريكية للطب النفسي 
بــأن التدريــب املعرفــي العصبي 
الكمبيوتر  إلى  املســتند  البسيط 
إيجابية  باســتخدام كلمات وصور 
مصممــة لتعزيــز تقديــر الذات، 
يطيل التأثيــرات املضادة لالكتئاب 
للكيتامني لدى األشخاص املصابني 

باالكتئاب املقاوم للعالج.
وتشــير نتائــج إلــى أن التدخالت 
منخفضــة  اآلليــة  الســلوكية 
اللدونة  نافــذة  خــالل  التكلفــة 
واحد  بعد عالج  للدماغ  الشــديدة 
بالكيتامــني قد تســاعد في إبقاء 
االكتئاب حتت الســيطرة ملدة شهر 
النتائج  تعتبــر  األقل،  علــى  واحد 
خطــوة مهمــة نحــو عالجــات 
االكتئــاب طويلة األمــد للمرضى 

الذين استنفذوا اخليارات األخرى.
وقالت األستاذة املساعدة في الطب 

النفسي في مدرســة بيت لـ طب 
الدكتورة ريبيــكا برايس »إن تدريب 
عن  تصوراتك  ربــط  علــى  الدماغ 
نفســك باألفــكار اإليجابية خالل 
بالكيتامني  املليئــة  اللدونة  نافذة 
جتــاوز توقعاتــي، لقــد فوجئــت 
ودهشــت باحلصول على مثل هذه 
النتائــج الواضحة مــن تدخل كان 

ضئيال للغاية.«
ووفقــا لتحليــل املعهــد الوطني 
يقرب  ما  عانــى  العقلية،  للصحة 

21 مليــون أمريكي مــن نوبة  من 
اكتئاب كبــرى واحــدة على األقل 
فــي عــام 2020، ويتم تشــخيص 
نحو9 ماليني بالغ باالكتئاب سنويا، 
3 ماليني ال يســتجيبون  وحوالــي 
لألدوية التقليدية املضادة لالكتئاب. 
بالنسبة لألشــخاص الذين يعانون 
مــن االكتئاب املقــاوم للعالج، فإن 
النفســاني  التأثير  العقاقيــر ذات 
مثل الكيتامــني، توفر فرصة بديلة 

للشفاء على املدى الطويل.

وتوســعت العيــادات التــي تقدم 
الوريد من  الكيتامني عــن طريــق 
إلى  األكادمييــة  الطبيــة  املراكــز 
أن  منذ  املتخصصــة  املمارســات 
مت اإلبــالغ عــن التأثيــرات املضادة 
لالكتئاب للكيتامــني ألول مرة في 
األدبيات الطبيــة منذ ما يقرب من 
عقدين مــن الزمن، وتكــون احلقن 
آمنــة وال تؤدي إلــى االعتماد على 
األدويــة عند إعطائها فــي أماكن 
طبية ومراقبتها بشــكل مناسب، 
مع تقدمي فوائد عالجية لألشخاص 
الذين يعانون مــن االكتئاب املقاوم 

للعالج.
ويقول الباحثون إن العالج له حدوده 
في حــني ميكن الشــعور بتخفيف 
األعــراض فــي وقــت مبكــر بعد 
ســاعتني من التسريب، فإن تأثيرات 
الكيتامــني متيل إلى التالشــي في 
األســابيع التالية، مما يدفع املرضى 
للعودة للحصول على حقنة أخرى، 
وترتبط حقــن الكيتامني بتكاليف 
عالية من اجليب وغالبا ما يكون لها 
قوائم انتظار طويلة، لذلك ال ميكن 
جلميع املرضى الذين قد يستفيدون 

من العالج احلصول عليها.

النظر لصور المبتسمين يزيد
من التأثيرات المضادة لالكتئاب

األمانة العامة : أربعينية اإلمام الحسين )ع( يوم عراقي للعمل التطوعي

ماسة وردية للبيع بقيمة 35 مليون دوالر 
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العواصم ـ وكاالت:

ودع منتخبا إجنلترا وأملانيا بطولة 
دوري األمم األوروبيــة بتعادل مثير 
بينهما )3-3(، مســاء أول أمس، 
مبلعب وميبلي ضمن منافســات 
بــدور اجملموعات..  األخيرة  اجلولة 
أهداف املنتخــب اإلجنليزي جاءت 
عــن طريق لوك شــو، ماســون 
ماونت وهاري كني )ركلة جزاء( في 

الدقائق )71، 75 و83(.
أملانيا في  ثالثيــة  فيما ســجل 
شباك إجنلترا كل من كاي هافيرتز 
»ثنائية« وإلكاي جوندوجان )ركلة 
جزاء( فــي الدقائق )52، 67 و87(.. 
وأنهى املنتخب األملاني مشــواره 
فــي املركــز الثالــث باجملموعة 
الثالثــة برصيد 6 نقــاط، فيما 
تذيــل اإلجنليز الترتيب ب3 نقاط، 

من دون حتقيق أي انتصار.
ســنحت الفرصــة مــن جديد 
كني،  هاري  اإلجنليــزي  للمهاجم 
ملواصلة هز شباك منتخب أملانيا، 
الثالث  إجنلترا  وسجل كني هدف 
في املباراة من ركلة جزاء، قبل أن 
ويفشــل   )3-3( بالتعادل  تنتهي 
أي فوز على  اإلجنليز في حتقيــق 
مدار 6 جوالت.. رغم ذلك، حافظ 
أمام  املميــز  كني على ســجله 
بكافة  املانشافت بصيد شباكه 
املباريات األربع التي خاضها ضده، 

»أوبتا«  شــبكة  ذكرت  حسبما 
لإلحصائيات.. وأشارت إلى حتقيق 
كــني أفضــل ســجل تهديفي 

مبارياته  بكافــة  إجنليزي  لالعب 
أمــام منافس بعينــه على مدار 
التاريخ.. كما أضافت أن كني هو 

ثاني العب في التاريخ يهز شباك 
أملانيا في 4 مباريات متتالية بعد 
اجملــري إميري شلوســر بني عامي 

1909 و1912«.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن كني بات خامس 

 50 تاريخ إجنلتــرا يبدأ  العب في 
مبــاراة كقائد لألســود الثالثة.. 
ويعتبر بوبي مــور هو األكثر )90 
)90 مباراة(،  رايــت  بايلي  مباراة(، 
برايان روبسون )64 مباراة( وديفيد 
بيكهــام )59 مبــاراة(.. وهبــط 
منتخــب األســود الثالثــة إلى 
الدرجة الثانية في دوري األمم، بعد 
الفشل في حتقيق أي الفوز خالل 

أول 5 مباريات مبرحلة اجملموعات.
من جانب اخر، ســاهم املهاجم 
اإليطالــي الشــاب، جياكومــو 
راسبادوري، في فوز منتخب بالده 
على اجملــر، بهدفني مــن دون رد، 
مرحلة  السادسة من  اجلولة  في 
اجملموعات لــدوري األمم األوروبية..
األول،  الهدف  راسبادوري،  وسجل 
27، فيمــا أضاف  فــي الدقيقة 
زميله فيدريكــو دمياركو، الهدف 
الثاني، في الدقيقة 52.. وبحسب 
فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شبكة 
راســبادوري، هو ثاني العب يولد 
منذ 2000/1/1 ويســجل هدفني 
في مباراتــني متتاليتني إليطاليا، 
بعد مويس كني.. وكان راسبادوري، 
قد ســجل هدف فــوز منتخب 
على  املاضية،  اجلولة  في  إيطاليا 
حســاب إجنلترا، في سان سيرو.. 
يشــار إلى أن إيطاليا جنحت في 
التأهل لنصــف نهائي دوري األمم 
صدارة  احتــالل  بعد  األوروبيــة، 

اجملموعة برصيد 11 نقطة.

رقم مميز للهداف كين

إنجلترا وألمانيا تودعان دوري األمم بتعادل درامي مدريد ـ وكاالت:
كشــفت رابطة الليغا، توقيت إقامة مباراة 
ريــال مدريد وبرشــلونة، ضمن منافســات 
اجلولة التاسعة من الدوري اإلسباني.. ووفقا 
لصحيفـة »ماركـا« اإلسبانيـة، فـإن رابطـة 
الليجـا قـررت إقامـــة مبـاراة الكالسيكـو 
يــــوم  الســـادس عشر من تشــرين األول 

املقبل.
وســتقام املبــاراة على ملعب »ســانتياغو 
الذي يتصدرُ  امللكــي  النادي  برنابيو« معقل 
نقطـة،  عشـرة  بثمانـي  اإلسبانـي  الـدوري 
بينمــا يأتي برشــلونة في الترتيــب الثاني 
بســـت عشرة نقطة.. وسيفتقد برشلونة 
خلدمــات ثنائي الدفاع جــول كوندي ورونالد 
أراوخو في مباراة القمة أمام ريال مدريد، الذي 
الفرنسي  ينتظر استعادة خدمات مهاجمه 
كرمي بنزميا عقـــب انتهـاء فتـــرة التوقـف 

الدولـي.

عمان ـ وكاالت:
الودية  البطولة  بلقــب  األردني  املنتخب  ظفر 
الرباعية، بعدما فاز فــي املباراة النهائية على 
عمان »1-0« والتي جرت مساء أول أمس، على 
ســتاد عمان الدولي.. وأحرز هدف الفوز الثمني 
لألردن إحســان حداد من ضربــة جزاء حصل 

عليها البديل حمزة الدردور بالدقيقة »64«.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنــت شــركة الوحــدة اإلماراتيــة لكرة 
القدم، عن تعاقدها رسميا مع البرازيلي آالن 
ماركــوس واإلماراتي وليد حســني، لتدعيم 
الفريــق.. وأوضحت الشــركة أن  صفــوف 
التعاقد مع البرازيلــي آالن ماركوس جاء في 
صفقــة انتقال دائم من إيفرتــون اإلجنليزي، 

وبعقد مدته موسمني.
بينما لم تكشف الشركة عن مدة التعاقد 
مع وليـــد، والــذي انتقل إلــى الوحدة في 
صفقــة انتقال حــر، بعد نهايــة عقده مع 

شباب األهلي..
وأوضحـت شركـــة الوحدة، أن التعاقد مع 
الالعبيـــن جـــاء في إطار مســاعي النادي 
لتعزيــز صفــوف الفريق وتلبيــة ملتطلبات 

النجـاح..
ورحـــب مجلــس إدارة الشــركة بالبرازيلي 
آالن ماركوس واإلماراتي وليد حســني، ومتنى 
التوفيق والنجاح خالل مشوارهما مع  لهما 
الفريق.. وأشــاد الالعبني بالعمل االحترافي 
خالل إمتام إجــراءات التعاقــد، وعبر الثنائي 
عن رغبتهم باإلســهام في حتقيق مزيٍد من 
اإلجنـــازات واالنتصــارات.. يذكــر أن الوحدة 
يحتل املركز العاشـر برصيـد نقطـة واحـدة 
من 3 مباريـات فـــي الـدوري، ولديـه مبـاراة 
صعبـة فـي اجلولـة الرابعـة أمـام مضيفه 

البطائح.

الكالسيكو اإلسباني يقام 
16 تشرين أول المقبل

األردن يهزم عمان ويظفر 
بلقب البطولة الودية

الوحدة اإلماراتي يضم 
البرازيلي ماركوس

من لقاء أملانيا وأجنلترا

العواصم ـ وكاالت:
حافظ اإلســباني كارلوس ألكاراز، 
العاملي  التصنيــف  على صــدارة 
متفوًقا  احملترفــني،  التنس  لالعبي 
على الثنائي كاســبر رود ورافائيل 
نادال.. وميتلك ألكاراز، 6740 نقطة، 
متفوقــا بفــارق 890 نقطــة عن 
كاسبر رود، و930 نقطة عن نادال.. 
واحتل الروسي دانييل ميدفيديف، 
املركز الرابع، يليه األملاني ألكسندر 
زفيريــف الذي ال يــزال يبتعد عن 
املالعــب لإلصابــة، ثــم اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس سادسا.
كمــا اســتمر الصربــي نوفــاك 

التصنيــف  فــي  ديوكوفيتــش 
الســابع، يليه البريطاني كاميرون 
نوري، ثم الروســي آندري روبليف.. 
ســينير  يانيك  اإليطالي  وصعــد 
مجددا لقائمــة أفضل 10 العبني، 
هوبرت  البولنــدي  حســاب  على 
اإليطالي  حقــق  كما  هوركاتش.. 
اآلخــر، لورنــزو ســونيجو، أفضل 
حتســن فــي الترتيب فــي قائمة 
أفضل 50 العبا، بصعوده 20 مركزًا 
دفعة واحــدة ليحل في التصنيف 
تتويجه  عقــب  وذلك  عامليــا،   45
حســاب  على  ميتز  بطولة  بلقب 

ألكسندر بوبليك.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة 
دوحة أفنيو لكرة الســلة، التي 
االربعاء  اليوم  ابتداء من  ستقام 
30 أيلول اجلاري  28 حتى  املوافق 
الدوحة  القطرية  العاصمة  في 

عن برنامج مباريات البطولة 
وتعتبر هذه البطولة هي األولى 

من نوعها حيث ستضم قطبي 
كرة الســلة اللبنانية الرياضي 
واحلكمــة، باإلضافــة إلى بطل 
قطر نادي الســد، وأحــد أعرق 
األندية العمانية نادي البشــائر. 
. وأوضحــت اللجنة املنظمة أن 
مباريات البطولة ســتلعب في 
صالــة الغرافة، وهــي بتنظيم 

من االحتاد القطري لكرة السلة. 
. ويلعــب الرياضــي مبواجهــة 
البشائر ضمن املباراة االفتتاحية 
، ويليها  عصر اليــوم األربعــاء 
مواجهة احلكمة والســد. وفي 
اليــوم الثانــي يلعــب احلكمة 
مبواجهــة البشــائر، ومــن ثم 

الرياضي ضد السد. 

تونس ـ وكاالت:
أعلــن املــدرب التونســي، عثمان 
النجار، أنــه تعاقد مع نادي اخلمس 
الليبــي، لتدريب الفريــق األول في 
عبر  املدرب  وقال  اجلديد..  املوســم 

حسابه على »فيسبوك«: »مت اليوم 
على بركة اهلل؛ اإلعالن الرسمي عن 
توقيع عقد ملدة ســنتني لإلشراف 
اخلمس  لنادي  الفنية  املقاليد  على 

في الدوري املمتاز الليبي«.

وتابع: »الشكر موصول جمللس اإلدارة 
وعلى رأســه الســيد عبد السالم 
احبيش على هــذه الثقة، وكذلك 
الرواني  واألخ سالم  الرياضي  املدير 

على كل االلتزام واجلدية ».. 

أمستردام ـ وكاالت:
ماثيو  الهولندي،  الدراج  عوقب 
مالية  بغرامــة  بيــل،  دير  فان 
أســترالي  دوالر   1500 قيمتها 
)980 دوالر أمريكــي( مــن قبل 
وذلك  األســترالي..  القضــاء 
بسبب دخوله في مشاجرة مع 

شابني في فندق إقامته، عشية 
انطــالق منافســات بطولــة 
العالــم لســباقات الدراجات 
على الطــرق.. وأوضحت تقارير 
إخباريــة هولنديــة، أن فان دير 
بيل احتجز لعدة ســاعات بعد 
 13 التشاجر مع شــاب عمره 

عاما،   14 عمرهــا  وفتاة  عاما، 
طرقــا بــاب غرفتــه بالفندق 
بشكل متكرر.وذلك في الوقت 
الــذي كان يحاول فيه احلصول 
على قســط من النوم مبكرا، 
قبل السباق الذي كان مرشحا 
وجرى  خاللــه..  من  للتتويــج 

الــدراج الهولندي،  اإلفراج عن 
في الساعات األولى من صباح 
أول أمس، لكنه ترك الســباق 

بعد نحو ساعة من بدايته.
وكان مــن املفتــرض أن تنظر 
القضية، أمــس، لكن مت تقدمي 
املوعد بناء على طلب محاميه، 

كــي يتمكن من الســفر إلى 
بــالده أول أمــس، بحســبما 
ذكرته هيئة البــث الهولندية 
»دي  وصحيفــة  )إن.أو.إس( 

تيليجراف«.
وذكــرت التقاريــر أن القاضي 
فرض الغرامة على فان دير بيل، 

بســبب تصرفه الــذي اختاره 
الفندق. بأمــن  لالتصال  بديال 
وأضافت هيئة البث الهولندية 
)إن.أو.إس(، أن محامــي فان دير 
بيل سيســتأنف ضد الغرامة، 
للدراج  الســماح  جــرى  لكن 

الهولندي مبغادرة أستراليا.

ألكاراز يحافظ على صدارة التصنيف 
العالمي للتنس

اليوم بدء بطولة دوحة أفنيو بالسلة

عثمان النجار مدربا للخمس الليبي

معاقبة دراج هولندي بسبب مشاجرة قبل بطولة العالم
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النفط في بطولة غربي اسيا 
والخليج العربي بالسلة

ناشئة العاب القوى يعسكر في 
اربيل استعدادا لمنافسات آسيا

قدم ومالكمة التجارة يستعدان 
لالستحقاقات المقبلة 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وجه األحتاد االسيوي بكرة السلة الدعوة لفريق 
النفــط للمشــاركة في بطولة غربي اســيا 
واخلليج العربي والتي تنطلق في اخلامس عشر 
من شــهر كانون االول وتســتمر منافساتها 
لغاية الشــهر اخلامس من العام 2023 وجاءت 
الدعــوة لكون نــادي النفط بطال للموســم 
الســلوي املنصرم . ومن جهتهــا وافقت أدارة 
النفط على املشــاركة في البطولة بحســب 
تصريح امني السر مشــتاق كاظم الذي اشار 
ألهمية املشاركة مبينا انه سيتم توفير فرص 
اعداد جيدة للفريق من اجل تســجيل حضور 

مميز للعراق في البطولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــر منتخب العراق للناشئني اللعاب القوى، 
معسكره التدريبي في اربيل استعدادا لبطولة 

آسيا املقررة في الكويت الشهر املقبل.
وقــال املدير التنفيذي لالحتــاد العراقي أللعاب 
القوى، زيــدون جواد، ان »املعســكر يســتمر 
ملدة أسبوعني اســتعداداً لبطولة آسيا املقرر 
انطالقها في الكويت في الثاني عشر من شهر 

تشرين االول املقبل«.
واضاف ان »املنتخب وبعد انتهاء معسكره في 
اربيل ســيتوجه الى البصرة إلقامة معســكر 
قصير هناك للتأقلم علــى األجواء كون اجواء 
احملافظة مشــابهة لطقــس الكويت«.وبني ان 
»املنتخب سيتوجه الى الكويت من البصرة براً 
للدخول في منافســات البطولة«، موضحا ان 
»13 العباً والعبة سيمثلون منتخب العراق في 

البطولة االسيوية املقبلة«.
واشــار جواد، الــى ان »إعــداد املنتخب مت على 
نفقــة اللجنــة االوملبية العراقيــة«، مضيفا 
ان »املنتخــب سيشــارك بفعاليــات العــاب 
اقوى كافــة، منها الركض الســريع، والتتابع، 
واملســافات املتوســطة، والوثب وقذف الثقل، 
والرمي وغيرها مــن الفعاليات الداخلة ضمن 
املنافســات االســيوية املقبلة«.وكان منتخب 
شباب العراقي أللعاب القوى قد حصد ثمانية 
أوســمة ملونة بينها ذهبيتان فــي البطولة 
العربية أللعــاب القوى لفئة الشــباب والتي 
اختتمت منافساتها مؤخرا في تونس مبشاركة 

عربية واسعة.

مهدي العكيلي
عقدت الهيئــة اإلدارية لنادي التجــارة الرياضي 
اجتماعهــا الدوري بحضور محمــد حنون رئيس 
الهيئــة اإلدارية للنادي ومت مناقشــة العديد من 
النقاط املهمة لتطوير عمل النادي وقال عمار عبد 
الرضا عضو إدارة النادي ومشرف فريق كرة القدم 
للشرق ؛ كان االجتماع مثمرا إذ مت خالله مناقشة 
مســتفيضة عن رياضة النادي وركزنا على فريقا 
املالكمة وكرة القدم وأشــار ألى دور ودعم اإلدارة 
املتواصــل وبصورة خاصة للفريــق الكروي الذي 
تنتظره مشــاركة فــي الــدوري وبطولة الكاس 
واضاف هناك تعاون بني الشــركة العامة لتجارة 
احلبوب ومجلس اإلدارة وإدارة النادي والعمل سويا 
لتذليل املعوقات أمام طموح وتطلعات فرق النادي 
وكان أبرزها موافقة اإلدارة على مشــاركة فريق 
كرة القدم في منافســات بطولــة كأس العراق 
كما سيعاود الفريق تدريباته اليومية واملشاركة 
في دوري الرديف للموســم احلالي واناطة مهمة 
تدريبه إلى  الكابنت عبد اخلالق جبار واملشــاركة 
في بطولة العراق لألشــبال للمالكمة املقررة ان 

تقام في أربيل.
يذكر أن الكابنت أزهر طاهر يتولى مهمة االشراف 
على تدريب فريق الكرة االول للتجارة والذي يلعب 

ضمن دوري الدرجة الثانية.

إعالم اللجنة األولمبية

عقدت اجلمعيــة العامة للجنة 
األوملبية الوطنية العراقية صباح 
لبحث  إستثنائياً  إجتماعاً  أمس 
عدد من امللفات األوملبية الوطنية 
وإتخــاذ القــرارات بصددها.وأدار 
األوملبية  اللجنة  رئيس  االجتماع 
الوطنية العراقية األســتاذ رعد 
النصاب  إكتمــل  حيث  حمودي 
وثالثني  القانوني بحضور ســتة 

عضواً.
ومت بحث امللفات تتابعاً على وفق 
التي  والوثائــق  األعمــال  جدول 
كانــت قدمتها األمانــة العامة 
على  العامة  اجلمعيــة  ألعضاء 
وفق التوقيتات املقرة في النظام 

الداخلي للجنة األوملبية.
وأوعز الرئيــس باجراء االنتخابات 
مجلــس  بتشــكيل  اخلاصــة 
الرياضي،  والتحكيم  التســوية 
أسفرت  حيث  األخالقيات،  وجلنة 
النتائــج عــن فــوز زيــد فارس 
رحيم رئيســاً لغرفــة احملكمني 
وثمانية محكمــني هم ضرغام 
عبداحلســني ولينا بهــاء ضياء 
وأحمد جبار خليل وفالح حســن 
عبدالــرزاق  وبشــرى  محســن 
ضاري  ومصطفى  عبداحلســني 
كاظم وريسان سالم عبداحلسني 
فاز  إلياس، فيما  وعلي ســلمان 
املركز  إدارة  بعضويــة مجلــس 
ثالثــة إعضاء هم أروه زو محمود 

حسني وعلي حسني علي  وبراق 
خضيــر جواد.وفاز بعضوية جلنة 
األخالقيــات عضــوان إثنان هما 
ومصطفى  محمد  طالب  هديل 
مفاحتة  حسني.وســتتم  عــالء 
الجراء  األعلى  القضــاء  مجلس 

الحقــة  تكميليــة  إنتخابــات 
للمناصــب التي بقيت شــاغرة 
في مالك مجلس التسوية وجلنة 
األخالقيات. االشــارة جتدر الى ان 
مجلس القضاء األعلى كان عنّي، 
القاضي محمد  في وقت سابق، 

ملركز  رئيســاً  ندمي  علي محمود 
الرياضي  والتحكيم  التســوية 
كي يكتســب اجمللــس الصبغة 
القانونيــة وتكون قراراته ملزمة 
في جميع دوائر التنفيذ العراقية.
مســتفيضة  دراســة  وبعــد 

عضو  قدمها  التــي  للتعديالت 
إبراهيم  السيد  العامة  اجلمعية 
خليــل إبراهيــم علــى النظام 
ملمثليــات  املقتــرح  الداخلــي 
احملافظات  في  األوملبيــة  اللجنة 
ومداخــالت مــن األعضــاء متت 

املصادقة على النظام باالجماع.
كمــا متــت املصادقــة أيضــاً، 
عضوية  إنهاء  علــى  وباالجماع، 
نّواب الرئيس حيــث قدم النائب 
األول السابق إياد جنف إستقالته 
أمام اجلمعية العامة ومت قبولها 
أنهيت عضوية  باالجماع فيمــا 
حيدر  الســابق  الثاني  النائــب 
الفقرة  وفــق  علــى  اجلميلــي 
خامســاً من املادة عشــرين من 
النظــام الداخلي وذلك لفقدانه 
الفروســية  الحتاد  متثيله  مؤهل 
في اجلمعية العامة، كما أنهيت 
عضوية النائب الثالث الســابق 
أحمد حنون ممثل إحتاد البيسبول 
األوملبية  اللجنة  أخرجتــه  الذي 

الدولية من برنامجها األوملبي.
اللجنة  أســماء  الرئيس  وتلــى 
القضائية االنتخابية السباعية، 
القضاء  مجلس  عن  املرشــحة 
االنتخابــات  الجــراء  األعلــى، 
للمكتب  املقبلــة  التكميليــة 
األوملبيــة  للجنــة  التنفيــذي 
الوطنية العراقية، حيث صادقت 
باالجمــاع،  العامــة  اجلمعيــة 
دراسة  ومتت  ترشــيحهم..  على 
عن  إنبثقــت  جلنــة  تشــكيل 
على  تعمل  العامــة  اجلمعيــة 
مســاعدة االحتادات في تكييف 
القانوني مع مقتضيات  وضعها 
قانون االحتادات الرياضية رقم 24 
لســنة 2021 علــى ان يتم ذلك 
بالتشــاور والتنســيق مع وزارة 

الشباب والرياضة.

إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس التسوية 
والتحكيم الرياضي و«لجنة األخالقيات«

األولمبية تنهي عضوية النائبين الثاني والثالث وقبول إستقالة النائب األول 

جانب من اجتماع اللجنة األوملبية

بغداد ـ فالح الناصر:
بدأ احلكم االحتــادي، محمد 
كامــل ، رحلتــه العباً في 
فــرق الفئــات العمريــة 
تدرب  احلســني،  لنــادي 
حتــت اشــراف املــدرب 
يــاس خضير في فئتي 
والناشئني  االشــبال 
وكان يشغل منقطة 
الهجــوم.. بيــد أنه 
إلى  االنضمام  اختار 
التحكيم  مدرسة 
احتاد  افتتحها  التي 
املركــزي  الكــرة 
وبعد   ..2010 لعام 
ســنة، مت اعتماده 
من  مجموعة  مع 
احلــكام معه في 

فئة الدرجة الثالثة.
اصبح حكما للدرجة الثانية عام 2014، 
املعتمدين  القضــاة  لطابــور  وانضم 
في الدرجة االولى عــام 2016.. وبدات 
مســيرته مع الصفارة حكما للوسط 
بقيــادة مباريات في بطــوالت الفئات 
العمريــة، ثم اشــترك محمد كامل 
فــي مهرجــان الرؤيا اآلســيوية لعام 
2016 ومعه زميله محمد طارق، ومنذ 
املوســم 2018/2017 بدأ محمد كامل 
يديــر مباريات فــي الدرجتــني االولى 

واملمتازة.
سألناه عن اسباب اختياره للتحكيم، 
فأجاب: تشدني شخصية احلكم، فهو 
ســيد امللعب، وميلك شــخصية جدا 
متميــزة، يتخذ القرار باجــزاء الثانية 
ويكون متسلحا دوما باللياقة البدنية 
ودقــة القرار وســرعته وعــدم التأثر 
بصيحات اجلمهور او اعتراضات املدربني 

والالعبني.

خطوة ممتازة وبروز طاقات واعدة
ويقول ان مدرســة احلــكام التي عمل 
بها احتاد كرة القدم فــي العام 2010، 

باشراف مباشر من رئيس جلنة احلكام 
وقتهــا الراحل طارق احمــد، ومعه د. 
ســمير مهنــا وحازم حســني، كانت 
خطوة ممتازة اكتشف جيل من احلكام 
املباريات  اهم  يقــودون  اصبحوا  الذين 
ويشــاركون ممثلني للعــراق في احملافل 
اخلارجيــة، ومــن املهم اعــادة العمل 
احلكام مــن جديد  بتفعيل مدرســة 
لتواصل دميومــة بروز طاقات حتكيمية 

واعدة.
وينوه إلــى ان والده، عضــو احتاد كرة 
أنديــة مدينة  القدم، رئيــس مجلس 
الصدر، كامــل زغير، لــم يكن يعرف 
باختيــاره التحكيــم، وبعد ســنوات 
وضعه امــام االمر الواقــع، ليبارك له 
والده خطوته في ان يكون حكما مميزا 
يعتمد على قدراته الفنية وجدارته في 
التعامل مع الصفارة وتطبيق القانون 

بدقة.

الدراسات العليا والقضاة
ومحمد الذي تخــرج من كلية التربية 
البدنيــة وعلوم الرياضــة من جامعة 
بغــداد، يطمح في اكمال الدراســات 

العليا، اذ يؤكــد ان طموحه كبير في 
الفوز مبقعد ضمن الدراســات العليا، 
سيما وان االســرة التحكيمية متيزت 
بوجود دكاترة واكادمييني يعملون حاليا 
في اجلانبني اإلداري القيادي والتدريسي، 
وهذا يســهم في تعزيز ثقة العناصر 
الشــابة في اكمال مسيرة العلم إلى 
جانب التألق فــي حتكيم مباريات كرة 

القدم.

أولى املباريات في املمتاز
اســتذكر احلكم الشاب اولى مبارياته 
فــي دوري الدرجة املمتازة، فقال: كانت 
مبــاراة مهمة جدا لــي، حرصت على 
تســجيل حضور فني فيها، كانت في 
ملعب زاخو بني أهــل الدار وضيوفهم 
فريــق نــادي الصناعــات الكهربائية 
وانتهت املباراة بالتعادل السلبي، احلمد 
هلل كانت مؤشر ايجابي بالنسبة لي، 
اذ نلت اإلشادة والثناء من جلنة احلكام 

وقتها.

معسكر اربيل وجاهزية احلكام
ويتابــع احلكــم محمد كامــل الذي 

انخرط في املعســكر التدريبي اجلاري 
حلكام الكرة ) االولى واملمتازة( في أربيل 
باشــراف االحتاد املركزي لكــرة القدم 
وجلنة احلــكام املركزية، انه يعمل على 
تطويــر قدراتــه الفنية فــي التدريب 
قراراته  متابعة  على  واحلرص  املتواصل 
التي اتخذها في املباراة، من أجل جتاوز 
احلاالت السلبية التي تواجهه، ويعمل 
الناجح  الفنــي  تعزيــز حضوره  على 
بصــورة أكبــر، ولكونه مؤخــرا اجتاز 
االختبارات التي اقيمت للحكام نظريا 
وعمليا بنجاح اســتعداداً للموســم 
اجلديد 2023/2022، فقد ابدى سعادته 
بأن يكون جاهزا للمشــاركة في إدارة 

مباريات باملوسم اجلديد.

مباريات املمتاز ونهائي الدرجة االولى
في  قوله:  الشــاب،  احلكم  واسترسل 
املوســم املاضي كانــت حصيلتي من 
8، وايضا  املباريات التــي ادرتها نحــو 
اســهمت في إدارة نهائي دوري الدرجة 
االولى بني فريقــي احلدود وكربالء الذي 
اقيم في ملعب الشعب الدولي شهر 
نيســان املاضي، وانتهى بفــوز احلدود 

الالعــب عصام ياســني في  بهــدف 
الدقيقة 13.

ويشــير إلــى ان حتضيراتــه مكثفة 
للمشــاركة في املوسم اجلديد ساعياً 
الثبــات مقدرته الفنية مــع الصفارة 
املباريات، واســهمت  في قيــادة اكبر 
قيادة احلكام ملباريات جتريبية تعزيز دور 
باكتشــافه لعناصر جاهزيته  احلكم، 
التامــة، او تلك التــي يتطلب العمل 
على تقويتها قبل بدء املوسم اجلديد.. 
في وقت سيكون معسكر اربيل نقطة 
مهمــة جــدا لتطوير قــدرات احلكام 
واالرتقاء بدرجة جاهزيتهم اســتعداداً 
للمنافسات الرسمية في دوري الدرجة 
او   2023/2022 املقبل  للموسم  املمتاز 
التي يشــارك فيها  اخلارجية  املباريات 
احلــكام ممثلني للعراق فــي البطوالت 

العربية واالقليمية والقارية والدولية.
واكد ان طموحه الكبير يبقى احلصول 
على البــاج الدولي في حتكيم مباريات 
كرة القدم، وهو ما يسعى إلى حتقيقه 
باالجتهاد واملثابرة وكســب ثقة جلنة 
احلكام بفضــل ما يقدمه من أداء فني 

في إدارته للمباريات التي يكلف بها.

مدرسة الحكام قدمت جيال مميزًا وإعادة العمل بها خطوة ضرورية
طامحا بالحصول على الباج الدولي .. محمد كامل:

متابعة ـ الصباح الجديد:
لكرة  الوطني  منتخبنا  اســتهل 
الصــاالت بطولــة آســيا اجلارية 
احداثهــا في الكويت باخلســارة 
امــس امام تايالنــد بثالثة أهداف 

لهدفني، وســجل هدفي املنتخب 
طــارق زيــاد )د. 8 ( و  مصطفــى 

البياتي )د. 14(.
وســيالقي منتخبنا فــي مباراته 
الثانيــة املنتخــب العمانــي في 

الساعة اخلامســة من مساء يوم 
غــد اخلميــس املوافــق 29 أيلول 
اجلاري.. ويالقي الكويت في الساعة 
املقبل  السبت  الثامنة من مساء 

املوافق 1 تشرين األول املقبل.. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتــَم منتخُب الناشــئني دون 
17 عامــاً معســكره التدريبــّي 
بغداد  العاصمــِة  فــي  الداخلي 
بخوضه مباراًة جتريبّيًة، مساء أول 
أمس، في ملعــِب الالعب الراحل 
علي حســني شهاب، وهي املباراُة  
أمام  وذلك  الثالثــة،  التحضيرّية 
ناشــئي فريق الطلبــة، وانتهت 
بالتعــادل الســلبي.وتعدُّ هــذه 

البروفــَة  املبــاراُة 
ة  خيــر أل ا

ملنتخِب الناشئني قبل التوجِه إلى 
تصفيات  خلوِض  ُعمان  ســلطنة 
آســيا دون ١٧ عامــاً واملقررة في 
العاصمِة مسقط بدءاً من شهر 
يفتتُح  املقبل، حيث  األول  تشرين 
مبواجهِة  التصفيــاَت  منتخبنــا 

نظيره القطري.
وأكَد مدرُب منتخبنا للناشــئني، 
التحضيراَت  إن  كاظــم:  أحمــد 
جرْت وفق ما متوفٌر من إمكانياٍت 
في العاصمــِة بغــداد، ومتّ توفيُر 
ثالث مبارياٍت جتريبيٍة حاولنا من 

خاللها زَج جميع الالعبني للوقوِف 
على جاهزيتهم البدنّية الســيما 
العبينــا العائدين مــن اإلصابة..

وبنّيَ: إن الفريق ســيفتقُد جهودَ 
احد أبرز العبي الفريق وهو الالعب 
أحمد جواد الــذي تعرَض إلصابٍة 
على ُمستوى الركبة نتيجة سوِء 
أرضية امللعب بعد التواِء ســاقه 
أثناء املبارياِت التجريبّية.يشارُ إلى 
أن منتخبنا يلعُب ضمن مجموعٍة 
تضُم منتخبــاَت عمان والبحرين 

ولبنان وقطر إلى جانِب منتخبنا.

إعالم الشباب والرياضة
والرياضة  الَشــباب  وزيــُر  التقى 
رئيس االحتــاد املركزي لُكرِة القدم 
»عدنان درجــال« أول أمس،  الوفد 
اقامة  مبتابعة  املكلــف  اخلليجي 
البصرة  فــي   ٢٥ بطولة خليجي 
البطولة  قرعة  الجراء  والتحضير 
الشهر املقبل مع مناقشة جميع 

البطولة  التــي تخص  املتعلقات 
التي  الفنية  املالحظــات  وتنفيذ 

تخصها .
وزار درجــال خــالل تواجــده في 
البصــرة  َملعَب املينــاء األوملبّي 
لالطــالِع على آخر املُســتجدات 
 ، وانهاِء العمل فــي الوقِت احمُلددِ 
ورافقه في الزيارِة محافظ البصرة 

أسعد العيداني.
وأشادَ الوفُد اخلليجّي بالية العمل 
والرغبة  امليناء  َملعِب  وتطوره في 
الكبيرة في اجنــازِ املُتطلباِت التي 
متّ تدونيهــا مــن قبل جلنــة احتاد 
كأس اخلليج العربّي، وبصورٍة تدُل 
على ســعي العراقيني إلى إقامِة 

خليجي ٢٥ بأبَهى صورة.

الصاالت يستهل شوطه اآلسيوي 
بالخسارة امام تايالند ويالقي عمان غدًا

الناشئين يختتم تحضيراته لتصفيات 
آسيا بتعادل سلبي أمام ناشئة الطلبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصــَل، صباح امــس، إلى مطارِ 
أربيــل احملاضــُر الدولــّي املصري 
»جمــال الغنــدور« قادمــاً مــن 
لإلشراِف  القاهرة  املصرّية  العاصمِة 
مدينِة  في  احلكام  على معســكرِ 
أربيل. وكان في استقباِل الغندور 

نائــُب رئيس جلنــِة احلكام فــي االحتادِ 
القــدم الدكتور محمد  العراقّي لكرِة 
كاظم عرب وُعضو جلنة احلكام ارسالن 
قادر.وسيباشــُر احملاضر الدولّي املصري 
في إلقــاِء عددٍ من احملاضــراِت املهمة 
وبعــض التعديالِت اجلديــدة في قانون 

كرِة القدم.

جمال الغندور يحاضر للحكام 
في معسكر أربيل 

وزير الشباب والرياضة يلتقي
 الوفد الخليجي في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
عالء،  رقية  الواعدة،  الالعبة  تواصل 
تدريباتهــا املنتظمــة فــي املركز 
الرياضية  املوهبة  لرعايــة  الوطني 
بدائرة شــؤون االقاليم واحملافظات/ 
يدير  اذ  والرياضــة،  الشــباب  وزارة 
املركز الكابنت حكمت جواد ويشرف 
رائد  الدكتور،  الالعبــة  على تدريب 

مهوس.
2007 طالبة  بغــداد  مواليد  ورقية 
في الصف الرابع العلمي، التحقت 
مبركز املوهــوب منذ العــام 2014، 
اســرتها  مــن  االهتمــام  تلقــى 
التــي حتــرص علــى مواكبتها مع 
شــقيقتيها ورود ونبــأ، والالعبات 
الواعدات يؤديــن تدريباتهن باندفاع 
جدارتهن  التدريبــات  واكدت  كبير 
في الوصــول إلى حتقيــق األهداف 

املنشودة.
تقول الالعبة رقية: اسرتي تدعمني 
بشكل كبير، والدي يحرص على امتام 
شقيقاتي  مع  ويصطحبني  عمله، 
إلى الوحــدة التدريبية، ووجدت في 
كرة الطاولة فرصــة للنجاح، وهي 
رياضة مناســبة للبنات، واحلقيقة 
الالعبات  حفزني اكثر مــا حققته 

اللواتي ســبقنني في اللعب ضمن 
مركــز املوهبة باللعبــة، اذ وصلن 
بجدارة  التتويــج  منصــات  إلــى 
األندية  ومثلــن  باأللقــاب،  وفــزن 
فــي البطوالت احملليــة ثم انطلقن 
الوطنية في  املنتخبــات  لتمثيــل 
االســتحقاقات اخلارجية، وهذا يعد 
تأكيدا على جدارة العمل في املركز 
وتقدميه  الطاولــة  لكــرة  الوطني 
لعشــرات الالعبــني والالعبات إلى 

االندية واملنتخبات الوطنية.

وتقدم الشكر اجلزيل إلى مدير مركز 
كرة الطاولة، الكابنت اخلبير، حكمت 
جــواد، علــى مســاندته للجميع 
من  لالعبني  املتواصل  وتشــجيعه 
أجــل تقــدم املســتويات الفنية، 
الالعبني  الكبير على تفوق  وحرصه 
فــي التدريبــات والبطــوالت التي 
الالعبة  وثمنت  فيها..  يشــتركون 
دور مدربهــا االكادميي، الدكتور رائد 
مهوس، على ما يبذلــه من جهود 
فــي اغناء الوحــدة التدريبية بكل 
التقدم باالداء  شيء مفيد من أجل 

لالعبني الواعدين.
تضيــف الالعبــة املوهوبة: اطمح 
في الفوز بكــؤوس وألقاب عدة في 
كــرة الطاولة، وان احقــق امنيتي 
التي تقــدم لي  وامنيــة اســرتي 
واملســاندة بشــكل كبير  الرعاية 
جــدا، كما ان الفــوز باأللقاب يأتي 
بالتدريــب املتواصــل وااللتزام وفي 
املركــز الوطني املدربــون يحرصون 
على إيصــال الالعبــني إلى افضل 
ويعملون كذلك  الفنية،  املستويات 
الالعبــني من أجل  على تشــجيع 
التفوق في الدراســة وحتقيق اعلى 

الدرجات.

رقية عالء.. تستهدف الفوز بكؤوس وألقاب الطاولة

رقية عالء



بغداد - سمير خليل:
الســليمانية  مدينة  فــي  اختتمت 
فعاليات مهرجان الســام والتعايش 
لألفــام القصیــرة  التــي تواصلت 
علــى مــدى ثاثــة ايــام، املهرجان 
وبحســب الشــاعرة املعروفة كزال 
احمد مســؤولة اعــام املهرجان  و 
أحد أنشطة مشــروع )بناء القدرات 
وتقوية شــبكة الصحفيني الشباب 
في مجــال بناء الســام والتعايش( 
الــذي نفذته شــركة مســتي فلم 
بالتعــاون مع منظمــة األمم املتحدة 
اإلمنائــيUNDP  ، وباالشــتراك مــع 
   Mitro و   CDFJ و    CDO منظمــات 
االملانية،  احلكومــة  وبدعم مادي من 
صاحب الفكــرة هو UNDP وکان من 
املقرران ينظم املهرجان في العاصمة 
بغــداد لکن الوضع لــم يكن مائما 
وجــاء القراراخيرا ان يقــام املهرجان 
فــي مدينة الســليمانية، العاصمة 
الثقافيــة القليم كردســتان، الدورة 
االولى للمهرجان مرت بنجاح لدرجة 
ان منظمة األمم املتحدة االمنائي قررت 
ان يكــون املهرجــان تقليدا ســنويا 

وبشكل دوري" .
واضافت: رئيس املهرجان هو الســيد 
 CDO بختيــار احمد مديــر منظمة

، مديــر املهرجان الســيد فؤاد جال 
رئيس شــركة مســتي فيلــم، اما 
جلنة التحكيــم فتألفت من الدكتور 
سربســت رســول وهو رئيس قسم 
الســينما في جامعة الســليمانية 
رئيســا،  وعضوية الفنانــة القديرة 
ســناء عبد الرحمن، والدكتورة بافي 
الدكتوراه في  ياســني احلاصلة على 
انتــاج وتصنيع االفام وهي اســتاذة 
جامعيــة من مدينة الســليمانية ، 
ایمان خضير،  الســينمائية  واخملرجة 
الهاني  الســينمائي حسنني  واخملرج 
والفنــان  أكرم ســليمان املقيم في 
هولنــدا، واملطرب الكــوردي املعروف 
حميد بانيي ،  والدكتورنياز لطيف ".

وتابعت : انطاقة املهرجان كانت مع 
االحتفــال باليوم العاملي للســام و 
هدف املهرجان هو تعزيزالتعايش بني 
املكونات املتنوعة للشــعب العراقي 
في ظــل ظروف نحــن بأمس احلاجة 
والتعايش  العيش بســام  إلى  فيها 
الســلمي،  والفن هو ابلغ وســيلة 
وكان  االنســانية،  املبــادىء  إليصال 
نداؤنا من خال الســينما لانســان 
العراقي و لانســانية بشــكل عام 
في  للمشاركني  موجهة  ورســالتنا 
املهرجان حتى تصل الى كل العوائل 

و اجملتمع و الوطن بأسره".
وعن ضيــوف املهرجــان قالت:حضر 
املهرجان ضيوف من عدة محافظات 
عراقيــة،  كمــا حضــرت مجموعة 
مــن خارج الباد وهم من جنســيات 
متعددة، احلضور كان كبيرا خال ايام 

املهرجان وكانه عرس فني ". 
التي شــاركت  والدول  االفام  *وعدد 
في املهرجــان باالضافة الفام اقليم 

كردستان وباقي احملافظات ؟ 
 وصل إلى جلنــة التحكيم اكثر من 
الف وخمسمائة فيلم عراقي ودولي، 
مت اختيــار481  فيلما منها 30 فيلما 
عراقيا طبعا باالضافة الى افام اقليم 
جميعهاعلى  تنافســت  كوردستان 
جائــزة أفضل فيلم قصيــر وافضل 
فيلم قصير للصور املتحركة وافضل 
فيلم وثائقي ،أما بقية االفام فكانت 
أجنبية مت عرضهــا و حصل االفضل 
منها على شــهادات تقديرية، الدول 
املشاركة في املهرجان بلغ عددها 50 

دولة ".
وشــروط  معايير  وضعتــم  *وهــل 
للمشــاركة؟ هــل اهملتــم افاما 

شاركت في املهرجان؟ 
جلنــة حــكام املهرجــان وضعت 10 
شــروط لقبــول عرض االفــام في 

املهرجــان ، منهــا : ان يكــون اخملرج 
اواملنتــج عراقي اجلنســية ،  و يكون 
موضوع الفيلم الســام و التعايش، 
وان ال يخدش الفيلم مكونات اجملتمع 
يخلو  ان  اومعتقداتهــم،  العراقــي 
الفيلم من مشاهد العنف، وان التزيد 
مدة الفيلم عن 15 دقيقة، ويجب ان 
العربية  الى  مترجمــا  الفيلم  يكون 
واإلجنليزيــة ، علمــا ان املهرجان لم 
يهمل اي فيلم شــارك خاله، حتى 
االفام التي لم تســتطيع املشاركة 
كانت موضــع اهتمامنا ، الن بعضها 
كان رائعــا ولكــن لــم يســمح له 
باملشاركة بسبب طول الفيلم وعدم 

التزام صانعيه بالوقت".
واضافت : مســتوى االفام بشــكل 
عــام كان جيــدا و يبعــث االمل في 
املضي قدما نحــو االرتقاء بهذا الفن 
بالســينما،  الذي يســمى  احلضاري 
ومن دواعي ســرورنا باننا تعرفنا على 
اعمال سينمائية من مخرجني شباب 
يعملون بشــكل مختلف متاما عما 
تعودنــا ان نراه في االعمــال الفنية، 
ومــن االفــام التــي اثــارت اعجاب 
احلضور و جلنــة التحكيــم ،  فيلم 
)بنــت الريــح( للمخرج دانــا كرمي و 
فيلم )املــا( للمخرج بهاء الكاظمي 
الــذي صفــق احلضــور لــه طويا، 
وکان اعجاب اجلمهــور کبیرا بفيلم 
انيميشن اســم )الكرة ( لعدي عبد 
الكاظــم،  والفيلمني الوثائقيني )لم 
تكن وحيدة( حلسني االسدي و) رحلة 
السام (  لساهر ميرزا الذي نال جائزة 

جلنة التحكيم".
بان  كــزال  الشــاعرة  ذكــرت  اخيرا 
لها  العراقية فقــط كانت  االفــام 
حق املنافســة للحصول على جوائز 
كاالتي:   النتائــج  وكانــت  املهرجان 
جائــزة افضــل فيلــم قصيرلفيلم 
)فتــاة الريح( للمخــرج دانا كرمي من 
الســلیمانية، و جائــزة افضل فيلم 
انيميشــن  لفيلم )الكرة ( للمخرج 
عدي عبــد الكاظــم، وجائزة افضل 
فيلم وثائقي لفيلم )لم تكن وحيدة(  

للمخرج حسني االسدي . 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
م النجمــة ريهانا عرضــاً فنياً  تقــدِّ
خال اســتراحة ما بني الشوطني في 
املباراة النهائيــة لبطولة كرة القدم 
األميركية )ســوبربول( في 12 فبراير 
املقبل، على مســرح والية أريزونا، في 
احلدث األكثر استقطاباً للمشاهدين 

بالواليات املتحدة.

ونشــرت ريهانا، صاحبــة الكثير من 
األغنيــات الضاربة بينهــا »أمبريا« 
و»داميندز«، صورة على وسائل التواصل 

االجتماعي تُظهر يدها وحتمل كرة.
باربادوس،  ز املغنية، املتحدرة من  وتركِّ
منذ ســنوات على نشــاطات جتارية 
خــارج إطــار املوســيقى، لتكــرس 
التجارية  لعامتها  نفسها خصوصاً 

التجميــل »فينتي«،  ملســتحضرات 
لتصبــح مليارديــرة، إثــر توظيفها 
الشــهرة التي اكتسبتها في مجال 
جتاريــة، كما  مــاركات  الفن إلطاق 
استقبلت ريهانا ومغني الراب ايساب 
روكي طفلهمــا األول فــي 13 مايو 

املاضي.
وقبل ريهانا، شهدت مباراة سوبربول 

ملغنني  فنيــة  عروضاً  األخيــرة 
معروفــني، هــم: دكتــور دري، 
المار،  وكيندريك  دوغ،  وسنوب 
ومــاري جي بليــغ، وإميينيم، 
وفي حفات ســابقة شارك 
كالفنان  الغنــاء،  جنوم  أبرز 
الكندي ذي ويكند، وجنيفر 

لوبيز، وشاكيرا.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أدت املطربة شذى حسون مناســك العمرة، وفق صور 
نشــرتها عبر حســابها في تطبيق "إنستغرام" خال 
الســاعات القليلة املاضية، ظهــرت فيها في صحن 
الطواف حول الكعبة املشرفة باملسجد احلرام في مكة 

املكرمة.
وأطلت حســون على متابعيها في صورتــني، مرتدية 
عباءة ســوداء تغطي جســدها بالكامــل وأرفقتهما 
بدعاء:"احلمــد هلل على متام العمرة اللهم تقبل منا وال 
تترك دعاء اال وقد أجبته وال ذنبا اال غفرته يا رب العاملني 
احلمد هلل". وحظيت الصور التي نشرتها شذى حسون 
بتفاعل واســع من قبل متابعيها من مشاهير الغناء 
والتمثيل، حيث كانت الفنانة املصرية فيفي عبده أول 
املهنئــني، إذ علقت بالقول: "يا حبيبتي ربنا يتقبل يارب 

عمرة مبروكة يا قلبي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة الثقافة، أن األهوار مازالت على الئحة التراث 
العاملي، مشيرة إلى أنه ال يوجد أي تهديد إلخراجها من 

الائحة.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي،في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، إن "ملف االهوار بعد تسجيله 

في الئحة التراث العاملي بوصفه واحدا من معالم 
التراث، فيه جانب ثقافي وجانب بيئي مسؤولة عنه 

وزارة البيئة"، مبينا أن "هذا اجلانب يعنى مبتابعة وصول 
املاء الى هذه املنطقة".

وأضاف، أن "وزارة الثقافة معنية باجلانب الثقافي وادامة 
هذا اجلانب التراثي"، مشيرا الى أن "موضوع املاء يرتبط 
بوزارة البيئة والتنسيق مع دول اجلوار ذات االرتباط املائي 

بهذه املنطقة".
وأكد أن "منظمة اليونسكو لم تشعرنا الى اليوم 
بشكل رسمي بوجود تهديد يخص رفع االهوار من 
الئحة التراث العاملي"، الفتا الى أن "اخراج اي مرفق 

من الئحة التراث العاملي يحتاج الى تقارير علمية من 
اليونسكو ومتابعة دقيقة".

شذى حسون تؤدي
مناسك العمرة

الثقافة: اليونسكو لم تشعرنا 
بوجود تهديد يخص األهوار

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

زينب الحسني

االبتزاز االلكترونــي له بداية ولم نصــل حلد االن الى 
نقطة نهاية تقضي على هذه الظاهرة املريضة، التي 
راح ضحيتها العديد من بنــات العائات من دون جرم 
سوى انها وثقت بشحص عدمي االخاق استغل عمرها 
او منصبها ألغراض االبتزاز من اجل احلصول على غايتِه 

املريضة.
ومع اإلجــراءات احلازمة من قبــل وزارة الداخلية اال ان 
احلاالت مســتمرة وضحاياها في تزايد وقصص يقف 
العقل عاجزا امامها فكم من قاصر اسٌتغلت وكم من 
طالبة حرمت من دراستها بسبب شخص معاق ذهنياً 

وكم من فنانة او إعامية استغلت بسبب التهديد.
وقــد وضعت عــدة دول عربية فــي قوانينها عقوبات 
للتعامل مع االبتــزاز اإللكتروني كاجلزائر التي وضعت 
عقوبة قاســية للتهديد بالصور عــاوة على عقوبة 
االبتزاز اإللكتروني بهــا، ودول أخرى مثل مصر وتونس 

واملغرب. 
تتمثل عقوبة االبتزاز في قانون العقوبات العراقي في 
عدة مواد، وتنطبق على االبتــزاز اإللكتروني مثل هذه 
العقوبــات متاًما.املادة رقم )430( مــن قانون العقوبات 
العراقــي نصت على “كل من هدد شــخًصا بارتكاب 
جناية في حقه أو حق أحد من أفراد أســرته أو أذيته أو 
فضيحته بأمور مخلة بالشــرف، وكان ذلك مقابل أن 
ينفذ اجملني عليه شــيًئا له، أو يجبره على االمتناع من 
فعل شيء، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 7 سنوات 

أو باحلبس".
القاضيات  رابطــة  اعدتها  فيما كشــفت احصائية 
العراقيات أن مطلع العام احلالي شهد تزايداً كبيراً في 
حاالت االبتزاز التي بلغ عددها 2452 في كل احملافظات. 
وأوضحت أن هذا الرقم تــوزع على 557 في العاصمة 
بغداد، و481 في الرصافة، و421 في ديالى، و227 في ذي 
قار، و221 في األنبار، و209 في كرباء، و207 في كركوك، 
و146 في نينوى، و113 في القادســية، و102 في بابل، 
و75 في املثنــى، و75 في صاح الدين، و57 في البصرة، 

و19 في النجف، و14 في واسط، و9 في ميسان.
وهذه األرقام واالحصائيات تعــد مخيفة جداً وخطرة 
في الوقت نفســه في ظل انتشار وســائل التواصل 
االجتماعــي وســماح األهالي إلبنائهم باســتخدام 
املوبايــل بأعمار صغيرة ال يدركــون مخاطر أي تصرف 

عفوي او مقصود.
احلقيقــة، ان موضوع االبتزاز االلكتروني موضوع مهم 
جداً ومتشــعب ويحتــاج من اجلميــع وقفة حقيقة 
ضد أي مســتغل. ولإلعام الدور األكبــر في التوعية 
والتثقيف مبخاطر هذه الظاهرة وضرورة اإلباغ عن أي 
شــخص يحاول االبتزاز وضرورة الوقوف مع الضحية 

ومساندتها في أزمتها هذه.

عقول مريضة 
واحصائيات صادمة 

ريهانا تعود للمسرح بمباراة »سوبربول«

بغداد- الصباح الجديد:
تعاود جلســات مؤمتر القمة الثقافي العربي 
الثاني انعقادها في ميســان يوم اجلمعة ٣٠ 
آيلــول ٢٠٢٢  ، في فندق كورميك التركي في 
الشبانة برعاية البنك املركزي العراقي ضمن 
محاور متعددة ) البيئة ، الطفولة ، الثقافة ، 
املرأة ،  رجال االعمال (  بحضور عدد مهم من 
املثقفني وفي اختصاصــات متعددة منهم ) 
املفكر العربي د عبد احلسني شعبان و الفنان 
جواد الشكرجي واملوسيقار نصير شمه سفير 
االمم املتحدة للســام  و اخملــرج فارس طعمه 
التميمي، و الدكتور عقيل مهدي عميد كلية 

الفنون اجلميلة ســابقا ، الدكتور معتز عناد 
غزوان عن اجلمعيــة العراقية لدعم الثقافة 
، والدكتــورة عبير اجللبي خبيــرة في مجال 
الطفولة وكيل وزير سابق، و الدكتور مظهر 
محمد صالح املستشار املالي لرئيس الوزراء و 
اخملرج خطاب عمر ،املايسترو عاء مجيد مدير 
  Yulia lsaeva  عام دائرة الفنون املوســيقية
خبيرة مناخ من روســيا عــن UNDP ود. عمر 
الشيخلي  عن االمم املتحدة يونامي / االعامي 
شاكر حامد و االستاذ عاء النوري رئيس مركز 
االســتثمار واملعارض التجارية و  الكاتب زيد 
احللي و املهندســة شذى احلكيم و الناشطة 

خلود البياتي والفنانة ايناس طالب و الدكتور 
عذراء البهاش و اخلبير املالي احســان شمران 
الياسري مستشار البنك املركزي و مدير عام 
فرع البنك املركزي بالبصرة الدكتور قاســم 
رهيــف، و االســتاذ عمر عاصــم مدير اعام 
البنك املركزي ، والقاضي ســاالر عيد الستار 
وزير العدل والعمل و الدكتور حســن اجلنابي 
وزير املــوارد املائية الســابق ، و الدكتور وليد 
حميد احمد املوسوي مدير عام حتسني البيئة 

يــر في املنطقــة اجلنوبية ممثا عن  ز و
البيئة 

مؤسس  وقال 

املؤمتر االديب محمد رشيد : ان "مؤمتر القمة 
الثقافــي العربي الثاني"افتتح في ميســان 
شــهر اخلامــس آيــار  عــام ٢٠٢١ وانتقلت 
جلســاته شــهر التاســع أيلول عام ٢٠٢١ 
في الســليمانية وتســتمر انعقاد جلساته 
لغايــة ٢٠٢٣ وتتنقل جلســاته الى عدد من 
وتنفيذ  بتخطيط  العربية.  والدول  احملافظات 
نادي املثقفني العرب وعدد من شركاء الثقافة 
في العــراق والوطن العربي و مجلة مغتربون 
وصحيفة وطن بــرس في اســتراليا ومركز 
النور في السويد  و جمعية البيت العراقي 

وجامعة ابن رشد في هولندا .

بغداد- الصباح الجديد:
شــاركت وزارة الثقافة والســياحة واآلثار في املؤمتر 
األول لليــوم العراقي للعمل التطوعي حتت شــعار 
)التطوع..حياة( الذي أقامته اللجنة الدائمة للعمل 
التطوعي التابعة لدائرة التنسيق احلكومي وشؤون 

املواطنني في األمانة العامة جمللس الوزراء. 
وجاءت مشــاركة الوزارة ممثلة بوكيل وزارة الثقافة 
رئيس جلنة العمل التطوعي قاسم طاهر السوداني، 
وعضوي اللجنة مدير قســم التنوع الثقافي إسراء 
فؤاد شــاكر، ومدير قســم متكني املرأة هند محمود 
شــبيب .  وجــرى املؤمتر برعاية األمــني العام جمللس 

الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي. 
 وبيَّنت كلمــة الغزي التــي ألقاهــا باإلنابة عنه، 
نائبــه الدكتور فرهاد نعمة اهلل حســني أنَّ األمانة 
العامة جمللس الوزراء تولي االهتمام بتفعيل مجمل 
الفعاليات الشعبية واملدنية عن طريق تأطير حقل 
العمل التطوعي في العراق، وجعله منتجاً وسانداً 
جلهد مؤسســات الدولة، فضا عــن تعزيز العاقة 
بني أفراد اجملتمع من جهة، وتعزيز الثقة املتبادلة بني 

اجلهاز احلكومي والقطاع اخليري من جهة 
أخرى.

الدائمة  اللجنة  رئيــس  من جانبه أكد 
للعمــل التطوعــي جميل عــودة أنَّ 
للعمل التطوعي إسهامات في حتقيق 
املســتدامة،  االجتماعية  التنميــة 
ولتحقيــق ذلك يجب ان تكون هناك 
شــراكة بني احلكومة ومؤسساتها 
وتنظيماته  واجملتمــع  مــن جهــة، 

ومؤسساته وأفراده من جهة ثانية.
وفي ختــام املؤمتــر، كرمــت اللجنة 
التطوعــي،  للعمــل  الدائمــة 
الســاندين  واملوظفني  املتطوعــني، 
للعمل  الساندة  احلكومية  واجلهات 
جهود  على  أثنــت  كما  التطوعي، 
واجملتمعيــة  الشــعبية  اجلهــات 

واحلكوميــة،  والدينيــة 
األممية  واملنظمــات 

الداعمة.

بغداد- الصباح الجديد:
 لّبى ســماحة العامة الســيد 
الدعوة املوجهة  حســني الصدر 
اليه مــن قبل رئيس مجلس إدارة 
مركــز الرافدين للحوار الســيد 
زيــد الطالقاني حلضــور ملتقى 
الرافديــن للحوار في نســخته 
الرابعــة حتــت عنــوان )العالم 

يتغير(.
اذ انطلقت، اول أمس االثنني، في 

العاصمة بغداد، فعاليات ملتقى 
الرافديــن للحوار في نســخته 
الرابعــة حتــت عنــوان )العالم 
يتغير(، لتســتمر من يوم 26 إلى 

يوم 29 من شهر أيلول اجلاري. 
امللتقــى  فعاليــات  وتتضمــن 
النخب  من  مجموعة  استضافة 
واخلارجية  احملليــة  السياســية 

وسيناقش ملفات متعددة.
الرافدين  مجلــس  رئيــس  وقال 

للحوار، زيد الطالقاني في كلمة 
لــه إن "بغداد مدينة الســام ال 
يســر حالها ولديها مشــكات 
والبد من تشــخصيها  عديــدة 

لانطاق نحو سبل حلها".
بشرية  امكانيات  "لدينا  وأضاف: 
وثروات علميــة كبيرة"، مبيناً أن 
"ملتقانــا يؤمن علــى أن العراق 
يتطلــع نحو النهــوض ملواكبة 

التطور العاملي".

بغداد - وداد ابراهيم:
العامة  الفنــون  دائــرة  حتتضن 
الثقافة  وزارة  تشــكيات  أحدى 
معــرض  واالثــار"  والســياحة 
عشــتار الدولي اخلامس عشــر 
الــذي  التشــكيلية"  للفنــون 
عشــتار  "مؤسســة  تقيمــه 
االربعاء  اليوم  والفنون"  للثقافة 

القاعة  اجلاري على  ايلول  28 من 
الرئيســية فــي الطابق االرضي 
والســياحة  الثقافة  وزارة  ملبنى 
مبشاركة  ليومني  ويستمر  واالثار 
عدد من الفنانني، وستقدم اعماال 

في الرسم والنحت واخلزف.
وكانــت املؤسســة املذكورة قد 
 2021 لعــام  معرضها  اقامــت 

وعربيا  عراقيا  فنانا   80 مبشاركة 
وارادت من خاله أن توصل رسالة 
للعالم على عــودة عجلة الفن 
التشــكيلي الــى العمــل بعد 
ومؤسســة  كورونا"،  “جائحــة 
عشــتار للثقافــة والفنون هي 
مؤسسة فنية متتلك حراكاً فنياً 

داخل وخارج العراق .

مؤتمر القمة الثقافي العربي الثاني يعود مجددا الحضان ميسان 

الثقافة تشارك في المؤتمر األول للعمل التطوعي

الصدر في ملتقى الرافدين للحوار

"عشتار للثقافة" تقيم معرضها الخامس عشر
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