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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي  املركــزي  البنك  وجه 
امس االحــد، املصارف اخلاصة 
اجملــازة بحجز أمــوال عدد من 
املســؤولني من بينهم املتهم 
الرئيس بسرقة أموال الضرائب 

»نور زهير جاسم«.
الدائرة  فإن   ، وثائق  وبحســب 
املركزي  البنك  فــي  القانونية 
العراقــي وجهــت املصــارف 
اخلاصــة اجملازة فقــط بحجز 
األموال املنقولة وغير املنقولة 

املســؤولني  من  لعدد  العائدة 
أمــوال  بســرقة  املتهمــني 
املتهم  بينهم  مــن  الضرائب 

الرئيس »نور زهير جاسم«.
املسؤولني  فأن  للوثيقة  ووفقا 
القادر  عبد  كاوه  هم: »حسني 
ومحمد فــاح عبد اهلل وعبد 
املهدي توفيق ونور زهير جاسم 
وضياء عبــد اخلالق علي وزهير 
جمعة حمادي واسامة حسام 
مهدي  محمــود  وقيس  جودة 

وسامر عبد الهادي قاسم«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشخصي  السكرتير  كشف 
للقائد العام للقوات املسلحة 
الفريــق اول الركــن محمــد 
البياتي امــس األحد، تفاصيل 
انفجار صهريج  جديدة تخص 
الغاز في حي البنوك شــرقي 

العاصمة بغداد.
تصريحات  فــي  البياتي  وقال 
»رئيــس مجلس  إن  رســمية 
حتقيقية  جلنة  شــكل  الوزراء 
احلادثة«،  مابســات  لكشف 
موكدا ان »احلادث ليس إرهابي 

وإمنا هو حادث سير«.
وأضــاف، أن »االنفجــار حدث 
إجــراءات  غيــاب  نتيجــة 

الســامة«، مشــيرا الــى ان 
»احلاالت احلرجــة تبناها رئيس 
الــوزراء مــن خال  مجلــس 

ارسالهم الى اخلارج للعاج«.
بـ«ارســال  البياتــي  وأوعــز 
اجلنســية  مديرية  من  مفرزة 
الــى اجلرحــى الراقديــن في 
املستشــفى ملتابعة حاالتهم 
ولغــرض تســهيل إجــراءات 

السفر ملن هم بحاجة اليه«.
بغداد،  عمليات  قيادة  وأعلنت 
االنفجار  أن  السبت،  أمس  اول 
ادى الى استشهاد 9 مواطنني 
نهائية  كحصيلة  جريحا  و13 
وزارة  مــن  اســتحصالها  مت 

الصحة.

على خلفية »سرقة القرن«..  
البنك المركزي يوجه المصارف 

بحجز أموال المشتبه بهم

البياتي: انفجار صهريج الغاز 
ليس إرهابيا ورئيس الوزراء أمر 

بالتحقيق في مالبساته

خاص - الصباح الجديد:
أكد اإل ار التنســيقي أن املرحلة 
مهماً  حراكاً  ستشــهد  املقبلة 
لتعديل قانون االنتخابات، مشيراً 
التي سيتم إعادة  النقاط  أن  إلى 
النظــر فيهــا تتعلق بترســيم 

الدوائر وآلية العد والفرز.
فــي مقابــل ذلــك، أفــاد خبير 
بصعوبة حتقيق الوعود احلكومية 
املبكرة خال  االنتخابــات  بإجراء 
عام، وأرجــع ذلك إلــى اخلافات 
الكبيرة على القانون النافذ وعدم 

صاحيته.
وقــال النائب عن حتالــف الفتح 
إلى  تصريح  في  الكاظمي  معني 
»اإلطار  إن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
التنســيقي مصر على أن حتقق 
السوداني  حكومة محمد شياع 
اجنازات من أجل إعادة ثقة الشارع 

العراقي بالعملية السياسية«.
»املرحلة  أن  الكاظمــي،  وأضاف 
املقبلة ستشــهد إعــادة النظر 
في قانون االنتخابات على محاور 
بشــأن  النقاش  أبرزها  مهمــة، 
إمكانيــة ابقاء العمــل بالدوائر 
املتعددة داخل احملافظة الواحدة أو 
جعل كل محافظة دائرة واحدة«.

وأشــار، إلى أن »القضية األخرى 
التي ســيتم البحــث فيها هي 
اليدوي  والفرز  العــد  إلى  العودة 
ألوراق االقتراع بدالً عن االلكتروني 
الذي شابه الكثير من الشبهات 

خال االنتخابات األخيرة«.
ولفــت الكاظمي، إلى أن »الكتل 
لــم تبــد قناعة مســبقة على 
هناك  لكــن  التعديات  شــكل 
وجعلها  إجرائهــا  علــى  توافقا 
على وفق ما تصل إليه القناعات 

السياسية«.
وشــدد، على أن »مجلس النواب 
لن ينشغل بقضايا االنتخابات بل 
ســيراقب األداء احلكومي، ونتابع 
هل أن رئيس مجلس الوزراء يتابع 

وزراءه بنحو جدي«.
وأوضح الكاظمــي، أن »التهيئة 
على  تتوقــف  انتخابــات  أليــة 
عاملــني مهمني، وهمــا القانون 
االنتخابــي الذي ســنعمل على 
تعديلــه مبا يتفق مــع املصلحة 
العامــة ويحقــق العدالــة من 

جهة، والتخصيصات املالية التي 
تتطلبها العملية االنتخابية من 

جهة أخرى«.
للحكومة  »دور مهم  وحتدث، عن 
توفير  اجلانب مــن خال  في هذا 
الســيما  اللوجســتي  الدعــم 
على صعيــد توفير البيئة اآلمنة 

لانتخابات«.
وانتهى الكاظمــي، إلى أن »جناح 
توفيــر متطلبات  فــي  الكتــل 
االنتخابات سوف يساعد في رفع 
ما  على خاف  املشــاركة  نسب 

كانت عليه في التجربة األخيرة«.
االنتخابي  اخلبير  يجد  جانبه،  من 
سعد الراوي أن هناك صعوبة في 
حتقيق وعود املنهــاج الوزاري في 
تعديــل قانــون االنتخابات خال 
ثاثة أشــهر وإجــراء االنتخابات 

املبكرة خال سنة«.
وتابع الراوي، ان »القانون احلالي ال 
يصلح لانتخابات وهو بحاجة إلى 
مراجعة في أغلب مواده، السيما 
فــي موضوعي ترســيم الدوائر 
واســتخدام االجهزة االلكترونية 

وعدة انواع مــن التصويت وطرق 
عد الفــرز مع مراجعة شــاملة 

لألحكام اخلتامية«.
ولفت، إلــى أن »%90 من األحزاب 
السياســية التــي صوتت على 
القانــون النافذ لــم تطلع على 
»عدم  علــى  مشــدداً  فقراته«، 
إمكانية تعديل هذا القانون خال 
السياسية  الكتل  بتوافق  أشهر 

أو سن قانون جديد«.
»املنهاج  أن  إلــى  الراوي،  ومضى 
الــوزاري ينبغــي أن ينطوي على 

فقــرات قابلة للتنفيــذ، حتى ال 
السابقة،  املرحلة  خافات  تتكرر 
وهذا دليل على استمرار الفجوة 

بني الشركاء السياسيني«.
وكان املنهــاج الــوزاري حلكومة 
الســوداني قد تضمــن عدداً من 
الفقرات أبرزها ما يتعلق التهيئة 
إلى االنتخابات املبكرة خال عام، 
وهــو ما عده مراقبــون ضرباً من 
اخليال، منوهــني إلى أن احلكومة 
احلاليــة ســوف تكمــل دورتها 

االنتخابية.

فيما يراقب مجلس النواب األداء الحكومي

حراك برلماني للبدء بتعديل قانون االنتخابات 
وخبير: من الصعب تنفيذه خالل أشهر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن الســفير الصيني لدى 
بغداد تســوي وي، امس األحد، 
التجاري  التبــادل  حجم  زيارة 
مع العــراق، وفيما أكد احلرص 
العراقية  احلكومة  التعاون مع 
بشــأن  التعازي  قّدم  اجلديدة، 
في  الصهريج  انفجــار  حادثة 

منطقة البنوك في بغداد.
الصيني في  الســفير  وقــال 
مؤمتر  وي خال  تســوي  بغداد 
الشركات  »أعمال  إن  صحفي، 
عشرة  خال  بالعراق  الصينية 
ارتفعــت  األخيــرة  ســنوات 
دولة  وان  ملحــوظ،  بشــكل 
العراق تشــكل أولوية مهمة 

للصني«.
شــريك  »العراق  ان  وأوضــح 
مهم للصــني، وحجم التبادل 
التجاري بني البلدين منذ بداية 
الســنة بلــغ 33,7 مليار دوالر 

أمريكي بزيادة %2 عن الســنة 
املاضية«.

»الصــني  ان  »وي«،  وتابــع 
استوردت من العراق 34 مليون 
طن من النفــط اخلام، بقيمة 

6،5 مليارات دوالر«.
ولفت السفير الصيني الى ان 
»العراق يعد أكبر دولة للجانب 
العقود  حيــث  من  الصينــي 
النفط  وثاني شريك من حيث 

اخلام وحجم التبادل التجاري«.
وبشأن املشــاريع االستثمارية 
قال  كوردســتان،  إقليــم  في 
»قبــل  الصينــي،  الســفير 
أشــهر زرت اإلقليم واجتمعت 

والشــركات  املســؤولني  مع 
إلــى األفــكار«،  واســتمعت 
مؤكداً أن »الشركات الصينية 
نشــطة جــدا فــي إقليــم 

كوردستان«.
وقال، إن »العراق شــريك مهم 
حزام  لبناء طريــق  ومتعــاون 
احلرير، وإن مبادرة احلزام تشمل 
جميــع اجلوانــب مــن البنى 
التجاري  والتبــادل  التحتيــة 
والثقافــي«، الفتاً إلى أن »عدم 
التعاون في بناء ميناء الفاو ال 
العراق  يؤثر على عاقتنــا مع 
طريق  مشــروع  على  والعمل 

احلرير«.
واوضح ان »الشركات الصينية 
شاركت في مناقصات مشروع 
مينــاء الفــاو، اال ان احلكومة 
العراقيــة قامــت بتســليم 
املشــروع إلى احدى الشركات 

الكورية ونحن نتفهم ذلك«.

أن  الصيني،  الســفير  وأكــد 
والعراق  الصــني  بني  »التعاون 
في مجال الطاقــة يعتبر من 
اجملاالت املهمة، وان الشــركات 
الصينيــة التــي تعمل مبجال 
النفط تعمل على اســتخراج 
النفــط بصــورة طبيعية من 
مشــيراً  العراقية«،  احلقــول 
الى ان »الصــني حريصة على 
مساعدة العراق في استخراج 
املزيد مــن النفط اخلــام، وان 
اجلوانب  من  والطاقــة  النفط 
املهمة بالعراق وهذا سيساعد 

في إعادة اعمار العراق«.
وشدد الســفير الصيني على 
»وجوب وضع خطة مســبقة 
في مجــال الطاقة املتجددة«، 
مضيفاً »بعد تشكيل احلكومة 
العراقية اجلديدة سنلتقي مع 
موضوع  ملناقشــة  املسؤولني 

الطاقة العراقية«.

33,7 مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع العراق
وله أولوية مهمة عند بالدنا

السفير الصيني لدى بغداد:
تقريـر

لبنان.. رئيس الجمهورية ميشال عون
النفط انهى تعامالت الشهر االخير3يترك منصبه لـ)الفراغ)

6على ارتفاع رغم تقلبات السوق

السليمانية ـ عباس اركوازي:
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  طالب 
القوى واالحزاب الكردســتانية بابداء 
موقــف واضح مــن االقصــاء الذي 
تتعرض له مناطــق نفوذه مبحافظة 
الســليمانية واالدارات التابعــة لها 
من قبل احلزب الدميقراطي، واستمرار 
التفــرد، ملوحا بالعمــل على اقامة 
اســتمرار  الســليمانية حال  اقليم 
التهميش الــذي يتعرض له من قبل 

حكومة االقليم.
زيارات  الوطنــي خال  االحتاد  وطالب 
قام بها االسبوع املنصرم الى االحزاب 
السياســية بابــداء موقــف واضح 

جتــاه سياســة احلــزب الدميقراطي 
معه، محذرا من ان هذه السياســة 
ســتطالهم الحقا اذا لم يكن لهم 

موقف واضح منها.
الوطني امتعاضه  واكد وفد االحتــاد 
وقلقه مــن الطريقة التــي تتم بها 
إقليم كردســتان،  احلكــم في  إدارة 
على  الدميقراطي  احلــزب  وســيطرة 
االخرين في  وتهميش  املفاصل  اغلب 
اتخاذ القرارات املصيرية، مؤكدا انه ال 
ميكنهم االســتمرار على ما هو عليه 

الوضع االن. 
بدوره وفــي معرض رده علــى زيارات 
االحتاد الوطنــي، بدأ وفــد وزاري من 

احلــزب الدميقراطــي الكردســتاني، 
الكردســتانية،  االحزاب  الــى  زيارات 
انه ال توجد مشــاكل كبيرة  مؤكدا 
بيننا وبني »االحتاد الوطني وسنستمر 

بالعمل معا. 
واوضح محمد عمر القيادي في حزب 
الحتــاد االســامي للصبــاح اجلديد، 
ان وفد احلــزب الدميقراطي كشــف 
لاطراف السياسية النقاب عن قتلة 
الضابط فــي جهاز مكافحة االرهاب 
املتعلقة  هــاوكار جــاف واحلقائــق 
حملافظة  املالــي  والوضع  بااليــرادات 
التــي تعد الســبب  الســليمانية، 
الرئيــس وراءء تدهــور العاقات بني 

االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي.
بيشــتوان  الوزاري  الوفد  رئيس  وقال 
صادق في تصريــح للصحفيني بعد 
اجتماعه مــع احلزبــني، »نحن نقوم 
بهذه اجلولــة لكي نوضح ما يحصل 
ولكن هذا ال يعني انه هناك مشكلة 
في مجلس وزراء اإلقليم على العكس 

اجمللس متاحم وموحد«.
املؤلف  احلكومي  الفريق  وتابع صادق، 
مــن األحــزاب الثاثــة )الدميقراطي 
الكردســتاني، االحتاد الوطني، حركة 
التغيير( سيســتمر بالعمل معا، وال 

توجد خافات كبيرة بينهم.
الدميقراطي االطراف  وابلغ وفد احلزب 

إرهابية  أعمال  تنفيذ  بان  السياسية 
داخل عاصمة إقليم كردســتان غير 
مقبول إطاقا، في إشارة إلى عملية 
االغتيال التي طالت أحد ضباط جهاز 
مكافحة االرهاب وسط أربيل واتهام 
االرهاب  عناصر في جهــاز مكافحة 

التابع لاحتاد الوطني بتنفيذها.
بــدوره أكــد اخلبير االقتصــادي بيار 
عمــر عبد اهلل، ان هنــاك فارقا كبير 
بني املشــاريع التي تنفــذ وخصوصا 
في الطرق واجلســور بني السليمانية 
مشــاريع  تقــام  حيــث  واربيــل 
اســتراتيجية كبيرة فــي اربيل التي 

تعد مناطق نفوذ احلزب الدميقراطي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اجلواهري  النفطي حمــزة  اخلبير  رأى 
امــس االحد، ان حتديد ســعر النفط 
الروســي من قبل أوروبا سيؤدي الى 

رفع االسعار الى 300 دوالر للبرميل.
وقــال اجلواهري، إن »مســألة حتديد 
الروســي غير ممكنة  ســعر للنفط 
باعتــراف الــدول االوروبية نفســها 
ألنه بإمكان روســيا عدم بيع النفط 
أكثر  الضرر  وبالتالي سيكون  إليهم، 
من النفع وهو ما ملســته هذه الدول 
عندمــا أوقفت روســيا ضــخ الغاز 

اليها«. واضــاف ان »الدول االوروبية ال 
تستطيع إجبار أكبر الدول اآلسيوية 
والهند  كالصني  للنفط  املســتوردة 
الروسي  النفط  اســتيراد  عدم  على 
وهو ما نشــهده اليوم«، مســتدركا 
ان »روســيا في حال اوقفت انتاجها 
مبقدار 5 مايني برميل فإنه ســيكون 
سلبا على الدول املستهلكة للنفط 
االوروبية وســيصل  الــدول  وخاصة 
سعر النفط الى 300 دوالر للبرميل«.

السبع  دول  اتفقت مجموعة  وكانت 
)كندا، وفرنســا، واململكــة املتحدة، 

وأملانيا،  املتحــدة،  والواليات  واليابان، 
وإيطاليا( على املضي قدما في حتديد 
الروسي،  النفط اخلام  سقف ألسعار 
أســعار  ضبط  إلعادة  محاولــة  في 
اخلام عامليا وخفض إيرادات روسيا من 
مبيعات النفط سعيا منها في املقام 
األول إلى إحلاق هزمية »مالية« بروسيا. 
وتعتبر روســيا في الوضع الطبيعي 
ثالــث أكبــر منتــج للنفــط اخلام 
بعــد الواليات املتحدة والســعودية، 
مبتوســط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون 

برميل.

االتحاد يطالب االطراف السياسية بموقف
واضح من حصار الديمقراطي لمناطق نفوذه برميل النفط سيصل 300 دوالر في حال 

حددت أوروبا سعر استيراده من روسيا

الخبير النفطي حمزة الجواهري: 

الصباح الجديدـ  وكاالت:
واحصائيات  بيانــات  رصــدت 
لشــركة BP البريطانيــة، أن 
العراق أنتج اكثر من 9 مليارات 
متر مكعب من الغاز الطبيعي 

خال عام واحد.
وأظهرت اإلحصائية، أن »انتاج 
الطبيعي  الغــاز  مــن  العراق 
خال العــام املاضي 2021 بلغ 
9.4 مليار متر مكعب، مرتفعا 
العام  باملئة عن   34.29 بنسبة 
الذي ســبقه والــذي بلغ فيه 
االنتاج 7 مليارات متر مكعب«، 
مبينة ان »اعلى انتاج للغاز في 
العراق كان في عام 2019 حيث 

بلغ 11 مليار متر مكعب«.
النمو  »معــدل  أن  وأضافــت 
إلنتاج الغــاز في العراق ما بني 
عام 2011 و2021 ارتفع بنسبة 
4 باملئــة«، مشــيرة إلــى أن 
بالنسبة  العراق  إنتاج  »نسبة 
إلنتاج العالم تبلغ 0.2 باملئة«. 
عربيا وحسب »االحصائية فان 
الســعودية جــاءت اوال بأكبر 
منتج للغاز الطبيعي في عام 

2021 مبقــدار 177.3 مليار متر 
مكعب تليها قطر مبقدار 177 
مليار متر مكعب تليها اجلزائر 
مبقدار 100.8 مليار متر مكعب 
تليها مصــر مبقدار 67.8 مليار 

متر مكعب«.
عامليــا فــإن »أمريــكا جاءت 
باملرتبــة األولــى كأكبر منتج 
2021 مبقدار  للغاز خال عــام 
934.2 باملئــة تليهــا روســيا 
مبقــدار 701 مليار متر مكعب 
ايــران مبقدار  ثم جــاءت  ومن 

256.7 مليار متر مكعب ».
وعلــى الرغم من قلــة انتاج 
العــراق من الغــاز إال أنه يأتي 
باملرتبــة 12 بأكبــر احتياطي 
للغــاز عامليــا وبواقــع 130.5 
باليوم  ترليــون قدم مكعــب 
 bp حســب بيانــات شــركة
لعام  البريطانيــة  النفطيــة 
العــراق  ويســتهلك   ،2016
معظــم غــازه علــى تغذية 
فيمــا  الكهربــاء  محطــات 
املتبقية من  يســتورد حاجته 

إيران.

أكثر من تسع مليارات متر 
مكعب إنتاج البالد من الغاز خالل 

العام الماضي
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احمد عبد الصاحب كريم 

لالعالم  العراقية  الشبكة  نظمت 
جلنة  من  وبدعم   )INSM( اجملتمعي 
االنقاذ الدولية مؤمتر نحو توعية و 
تنمية الطفولة املبكرة في العراق 
سمســم(  )اهآل  مبــادرة  وضمن 
فــي فندق املنصــور ميليا - قاعة 
بحضور عضــو مجلس  قرطبــة 
الواحد  العراقي سروة عبد  النواب 
ومدير العالقــات واالعالم في وزارة 
ومدير  اللواء سعد معن  الداخلية 
عام دار ثقافــة االطفال الدكتورة 
ابتهال خاجيك وامني عام مجلس 
امنــاء شــبكة االعــالم العراقي 
جعفر الونان ومدير قسم محاربة 
الشــائعات فــي وزارة الداخليــة 
العميــد نبــراس محمــد علــي 
والصحفيني  االعالميني  ومبشاركة 
العاملــني فــي شــتى اجملــاالت 

اإلعالميــة واملؤسســات التربوية 
والثقافية ومنظمات اجملتمع املدني 

التي تعنى بالطفولة 
العراقية  الشــبكة  ممثــل  وبــني 
لالعــالم اجملتمعــي )INSM( عماد 
ورشة  تنظيم  املؤمتر  تخلل  الشرع 
 )SESAME WORKSHOP( العمل 
لعدد مــن احملاور العملية و اخلاصة 
اهمهــا )دور االعالم وصناع احملتوى 
، دور الصحــة ، دور التربيــة ، دور 
اجلهات احلكومية و التشــريعية ، 
، دور منظمات اجملتمع  الثقافة  دور 
الطفولة  تنميــة  فــي  املدنــي( 
املبكرة و عرض التوصيات من اجل 
اعتمادهــا كخطــة عمل قصيرة 

املدى .
باقامة  مســتمرة  الشــرع  واكد 
الــدورات وتأهيــل اكبــر عدد من 
اخملتصــني للعمل في فــي تطوير 
املبكرة حيث  الطفولــة  مفاهيم 
ســبق ان اقامت املؤسســة عدد 
من الــدورات والنــدوات التدريبية 

لالعالميــني والصحفيني واحملامني 
التربويــني مــن أجل  واالســاتذة 
تطوير قدراتهم في مجال تغطية 
و  و حقوقــه  الطفــل  مجــاالت 
تســليط الضوء علــى التحديات 
التي تواجــه الطفولة املبكرة من 
عمر يوم ولغاية ثماني سنوات في 
املناســب  التغيير  وإحداث  العراق 
عنــد صنــاع القــرار مــن خالل 

السلطة الرابعة .
واضافت ممثلة جلنة االنقاذ الدولية 
(IRC( االســتاذة    ) رقيــة حميد( 
ان مشــروع )أهالً سمســم( الذي 
لالعالم  العراقية  الشبكة  تقدمه 
املؤسســة   )INSM( اجملتمعــي 
في  الرقميــة  للحقــوق  األولــى 
العــراق و بدعم من جلنــة االنقاذ 
)IRC( و التي هي منظمة  الدولية 
غيــر حكومية تهــدف إلى تقدمي 
التنمية  و  اإلنســانية  املساعدات 
و  التدريب  خــالل  مــن  الدوليــة 
التنظيــم و التمكني للصحفيني 

العــداد كتابــات وبحــوث وافكار 
تســاعد اولياء االمور واالســاتذة 
واصحاب  واجملتمع  االطفال  ورياض 
القرار فــي الدولة لدعم الطفولة 
الدولية  واملواثيق  القوانني  وحسب 
اخلاصة بالطفولة ، مضيفة نأمل 
من خــالل هذا املشــروع أن ننمي 
الوعــي اجملتمعي حــول مفاهيم 
الطفولة املبكرة و كيفية التعامل 
معها و ما هي أهم األشــياء التي 
يجب علــى اآلباء االنتباه إليها في 
التكنولوجيا  عصــر  في  تربيتهم 
في كل مكان و اعداد جيل صحفي 
ميكنه التحدث عن موضوع تنمية 
الطفولة و امتالك خلفية ثقافية 
ممتازة واالســتفادة مــن أكبر عدد 
ممكن مــن مــواد أهالً سمســم 
الفئات  و  األهداف  لتحقيق جميع 
املســتهدفة حيث ستكون هناك 
عمليات رصــد و متابعة و تقييم 
وقياس  املنفذة  األنشــطة  جلميع 

األثر املطلوب بعد كل حدث . 

تنظيم مؤتمر نحو توعية وتنمية الطفولة المبكرة في العراق 
بدعم من لجنة االنقاذ الدولية

البصرة - سعدي السند:

االجودي  ضرغــام  الدكتــور  قال 
: ان  النائب األداري حملافظ البصرة 
احلكومة احمللية في البصرة تعمل 
وبشــكل موثق وواضح ومشهود 
على دعم ذوي االحتياجات اخلاصة 
الدوائر  وتوجيه جميع  ومؤازرتهم 
لأللتزام بالتعليمات التي تصدرها 
وتخــص هذه الشــريحة وتوفير 
حياة أفضــل لهم من خالل هذه 

التعليمات التي تخصهم  

أول شارع من نوعه في العراق
ان  الدكتــور االجــودي  واضــاف 
املهندس أسعد  البصرة  محافظ 
طلبنا  علــى  وافــق  العيدانــي 
بجعل اجلزء املمتــد الى القصور 
مــن شــارع الكورنيــش بحلته 
ذوي  ملتطلبات  مستوفياً  اجلديدة 
مـــن حيث  اخلاصة،  االحتياجات 
املكفوفني،  ملشي  مسارات  وجود 
املعاقني،  وأماكن لركن ســيارات 
املتحركة،  الكراسي  ملرور  ومعابر 
وبذلك ســيكون أول شــارع من 
كما ســيكون  العراق،  في  نوعه 
متنفســاً مريحــاً وآمنــاً لهذه 
رعاية  تســتحق  التي  الشريحة 
واهتمام احلكومــة واجملتمع على 

حٍد سواء.

الدفاع عن حقوق املواطنني ذوي 
اإلعاقة

وأكــد وفي ضــوء هــذه الرعاية 
واألهتمــام بهم  شــاركنا قبل 
أيام في ورشــة عمل تهدف الى 
تعزيز التعاون بني احلكومة احمللية 
ومنظمــات اجملتمــع املدني التي 
تعنى بالدفاع عن حقوق املواطنني 
ذوي اإلعاقــة، ومواصلة التعامل 
باملواقــف  اإلنســانية واجلهــود 
الكبيرة لدعــم ذوي االحتياجات 
اخلاصــة ومؤازرتهم في املطالبة 

بحقوقهم.

صفوف مخصصة للطلبة  ذوي 
االحتياجات

وبــنّي بالقول : ترأســنا قبل أيام 
اجتماعاً للجنة متابعة الصفوف 
اخملصصة للطلبة ذوي االحتياجات 
احلكومية،  املــدارس  في  اخلاصة 
دراسياً،  ١٢٠ صفاً  عددها  والبالغ 
وأكدنا خالل االجتماع على أهمية 

باعداد  وجهنــا  كما  تطويرهــا، 
دليل إرشادي عنها يستفيد منه 
التربويــون وأولياء أمــور الطلبة 
ذوي االحتياجــات اخلاصة، بحيث 
يتضمــن معلومــات عــن هذه 
الصفــوف، مبــا في ذلــك حتديد 
مهامها ومستلزماتها وأهدافها، 
فضالً ضوابط وآليات اإلنتســاب 
لها، مع قائمة بأســماء وعناوين 
صفوف  على  حتتوي  التي  املدارس 

من هذا النوع.

مراعاة خصوصية عند تصميم 
املباني

واســتجابًة لتوجيــه – واحلديث 
البصرة  لنائب محافــظ  مــازال 
الدكتــور ضرغــام األجــودي  - 
بشــأن ضرورة مراعاة خصوصية 
االحتياجــات  ذوي  ومتطلبــات 
اخلاصــة عنــد تصميــم املباني 
واخلاص،  العام  للقطاعني  العامة 
واجلامعات  املــدارس  مبــا فيهــا 

واجملمعــات  واملستشــفيات 
هيئة  أصدرت  والفنادق،  التجارية 
اســتثمار البصرة تعميماً يحّث 
االســتثمارية  اجلهــات  جميــع 
التام  اإللتزام  احملافظة علــى  في 

بالتوجيه.

توجيهات الى ذوي االحتياجات 
اخلاصة

وأوضح الدكتور األجودي : ومـــع 
بـدايـــة الـعـام الدراسي اجلديد 
أصدرنــا توجيهــات الــى إدارات 
الـمـــدارس احلكـومـيـــة التي 
مخصصة  صفــوف  على  حتتوي 
لــذوي االحتياجــات اخلاصة من 
أفضل  دراسية  توفير ظروف  أجل 
لهذه الفئة مــن أبنائنا التالميذ 
التالميذ من  ومنهــا اســتقبال 
بحفاوة،  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
والترحيب بهم وتشجيعهم على 
التـعـلـيـــم والدراســة و قبول 
التالميــذ الذين لديهم إرســال 

مــن اللجــان الطبيــة اخملتصة، 
وعدم االعتذار عن قبولهم ودعم 
اخلاصة،  التربية  معلم  ومساندة 
وعدم تكليفه بأيــة مهام أخرى، 
ويقتصــر واجبه علــى االهتمام 
بتالميــذه ومتابعــة دفتر اخلطة 
ونشــاط املعلــم وتفاعلــه مع 
زيارات  هنــاك  وتكــون  تالميذه، 
دوريــة للمعلمــني و مشــاركة 
االحتياجات  ذوي  التالميــذ مــن 
العلم  رفــع  مبراســم  اخلاصــة 
اخملتلفة  الالصفية  والنشــاطات 
فــي املدرســة و تكــون األولوية 
لتالميــذ التربيــة اخلاصــة في 
ودعم  والقرطاسية  الكتب  توزيع 
وتشجيع أولياء أمور التالميذ من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، والتعاون 
معهم  وإقامة ورش عمل وندوات 
األمور  ألولياء  وتوجيهية  إرشادية 
لتوضيح كيفية التعامل مع ذوي 
االحتياجــات اخلاصة وتـوفـيـــر 
القياسية  االحتياجات  جـمـيـع 

لصفوف ذوي االحتياجات اخلاصة 
بالـتـعـــاون مع ديـوان احملافظة 
و تســمية الصفــوف حســب 
تسلسل الشــعب، وعدم كتابة 
)صــف تربية خاصــة( و متابعة 
احتياجات صفوف التربية اخلاصة 
مع املشرف اخملتص وتكون جميع 
اخلاصــة في  التربيــة  صفــوف 
الطابــق األرضــي و توفير مرافق 
صحية مالئمة لذوي االحتياجات 
اخلاصة و توفير وســائل تعليمية 
وألعــاب ومصــورات توجيهيــة 
لذوي االحتياجات اخلاصة و توفير 
منحدر صعـــود ملرور الكراســي 
املدرســة  مدخل  عند  املتحركة 
و ال يجوز نقل أو تنســيب معلم 
التربيــة اخلاصة إال بـمـذكـــرة 
إشرافية من قبل مشرف التربية 
اخلاصة و توعية تالميذ املدرســة 
بأهمية مساعـــدة التالميذ من 
ذوي االحتياجـــات الـخـاصـــة، 
ومنــع التـنـمـــر عـلـيـهـــم 

االحتياجـــات  بعــض  توفيــر  و 
خالل  مــن  للتالميذ  العالجيــة 

مشرفي التربية اخلاصة

توفير طابعتني متطورتني 
خاصتني بلغة برايل 

للمكفوفني  النــور  معهد  وكان 
ذوي  رعايــة  لقســم  التابــع 
األحتياجات اخلاصــة في مديرية 
األجتماعية  والشــؤون  العمــل 
فــي البصرة وألول مــرة في منذ 
تأسيســه عام 1976 قد احتفل 
 2019 األول  تشــرين  في شــهر 
وبحضور الدكتور ضرغام األجودي 
البصرة   حملافــظ  األداري  النائــب 
متطورتــني  طابعتــني  بتوفيــر 
حكومة  املعهد  الــى  جهزتهما 
املناهج  لطبــع  احمللية  البصــرة 
الدراســية بلغة برايل وهي لغة 
للقراءة  املكفوفون  يســتعملها 
من خالل حتسس الرموز النقطية 

بأناملهم .

نولي رعاية كبيرة لذوي األحتياجات الخاصة ونعمل لمؤازرتهم 
النائب اإلداري لمحافظ البصرة يتحدث للصباح الجديد:

تعمل الحكومة 
المحلية في البصرة 

على دعم ذوي 
االحتياجات الخاصة 

ومؤازرتهم وتوجيه 
جميع الدوائر لأللتزام 

بالتعليمات التي 
تصدرها وتخص هذه 
الشريحة وتوفير حياة 
أفضل لهم من خالل 

هذه التعليمات التي 
تخصهم

نائب محافظ البصرة الدكتور ضرغام االجودي مع أحد املكفوفني

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت مديرية شؤون اإلقامة امس األحد، القبض 

على 145 اجنبياً مخالفاً في بغداد.
وذكــرت املديريــة في بيــان أن “مديرية شــؤون 
اإلقامــة في مديريــة األحوال املدنيــة واجلوازات 
واإلقامــة، تواصل نشــاطاتها النوعية وبحملة 
كبرى على وفق عمل مختص دقيق، حيث متكنت 
مفارزهــا وبعد ورود معلومات عــن وجود أجانب 
من جنسيات مختلفة مخالفني لقانون اإلقامة 
اذ مت تشــكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون 
اإلقامة ومفارز من جهاز اخملابرات الوطني واجلهد 
املاسكة لألرض،  القوة  االســتخباري، فضال عن 
وجرى القاء القبض على 145 مخالفا في مناطق 
الباب الشرقي، باب الشــيخ ، السعدون ، كمب 

األرمن”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
نظمـت وزارة الصناعة واملعادن ومن ِخالل قسم 
واملالية  اإلداريــة  الدائرة  والتأهيل فــي  التدريب 
املعلومات  تكنولوجيــا  وبالتعــاون مع قســم 
واإلتصــاالت دورة تدريبيــة بعنوان ) أساســيات 
واالتصاالت  املعلومات  وأمن  احلاســوب  شبكات 
ونظام التشغيل ويندوز ( مبُشاركة ُموظفي دوائر 
وأقســام الوزارة من ذوي اإلختصــاص والعاملني 

على أجهزة احلاسـوب . 
وتضمنـــت الدورة ِعدة ُمحاضــرات ألقاها ُمدير 
قســم تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصاالت في 
الوزارة الدكتور بِـالل عصـام عبـد الـرزاق ، لتدريب 
املُشاركني على كيفية إستخدام جهاز احلاسوب 
ونظام التشــغيل وُمعاجلة املشــاكل الشائعة 
في أثنــاء العمــل وإطالعهم على أساســيات 
علم شــبكات احلاسوب واإلتصاالت ونشر الوعي 
بخطورة اإلختراقات أو ما يُعرف باألمن السيبراني 
الذي بات ُجزء اليتجزأ من حياتنا اليومية وكذلك 
إطالع املُشــاركني على آخر املُستجدات ملُواكبة 

التطور الذي يحصل في هذا اجملـال. 

عامر عبد العزيز 
أكدت وزارة التجارة على أســتمرار حمالت العمل 
التطوعي في مواقع الشركة العامة لتجارة احلبوب 

وتصاعد وتيرتها وتنوعها خالل الفترة املاضية.  
وقــال مدير عام الشــركة املهندس عــادل خضير 
املســعودي نريد أن جنعل من موقــع العمل البيت 
الثاني من حيــث االهتمام به مــن حيث النظافة 
واحلرص على ادامة املعدات بجميع انواعها الثقيلة 

واخلدمية واملعدات املكتبية .
واضاف املديــر العام جميل جدا ونحن نتابع حمالت 
العمل التطوعي التي تنفذ من قبل شــباب املواقع 
بأعلــى املســتويات من اجل ترك بصمــة و أثر في 
موقعــه ، مبينــا  ان النظافة ضروريــة وهي ركن 
مهم من أركان اإلســالم واملسلمني ونريد ان تكون 
هذه احلمالت متواصلة وليــس وقتية أو زمنية الن 

استمرارها يعني اننا ماضون في التقدم .
والفروع بضرورة احملافظة  املواقع  املسعودي خاطب 
علــى املعدات ســواء كانــت ســيارات خدميه أو 
شــاحنات أو معدات ثقيله أو مستلزمات مكتبية 
، وقــال علينــا أن نهتم بالبنى التحتيــة للمواقع 
و الســايلوات وتدريب الكوادر جميعا على حســن 

التنظيم والتنظيف .
واستعرض مدير عام الشركة اهم املساهمات خالل 
حمالت العمل التطوعي والتــي نفذت في املواقع 
والتــي كان من اهمها مامت إجنازه في موقع ســايلو 
الطوز عندما تبــرع احد مهندســي املوقع بعمل 
بعمل تطوعي متثل بلوحة داللة ضوئية بطول ٦متر 
في ٢.٥ متــر ، هذه األعمــال التطوعية أجنزت من 
قبل   ر.مهندسني أقدم أركان محمد ولي. مسؤول 
الوحدة الفنيــة لصومعة الطوز  عمل لوحة داللة 
للموقع بقيــاس  ٦ م×  م ٢،٥ و على نفقته اخلاصة 
ماليني  )3500000(ثالثة  بلغــت  وبكلفةاجماليــة 
وخمسمائة ألف دينار وعلى حسابه اخلاص  الضفاء 
طابــع اجلمالية للموقع وخدمــة للبلد، إذ ماعلينا 
ان مكان املوقع على الشــارع الرئيسى الرابط بني 

العاصمة بغداد ومحافظة كركوك.

اإلطاحة بـ 145.. حملة 
كبرى على (أجانب( بغداد

الصناعة ُتنظم دورة تدريبية 
عن أساسيات شبكات الحاسوب 
وأمن المعلومات واإلتصاالت 

مدير عام تجارة الحبوب 
نحرص على ادامة المعدات 

الثقيله والخدمية 

بغداد - الصباح الجديد: 
إســتثمار  هيئة  رئيس  إســتقبل 
بغداد املهندس اإلستشــاري حيدر 
األنصاري في مكتبه وفداً من هيئة 
الســادة  يضم  واإلتصاالت  اإلعالم 
معاون رئيس اجلهاز التنفيذي ومدير 

دائرة الرقابة والتدقيق ومدير الدائرة 
الصيانة  دائــرة  ومدير  القانونيــة 

واخلدمات .
اإلســتثمار  واقع  اجلانبــان  وبحث 
اإلســتثمارية  اإلجازات  منح  وآلية 
باإلضافة الى سبل التعاون الثنائي 

بني الهيئتني. 
وقد أبــدى األنصاري ترحيبه بالوفد 
وأكــد لهم بــأن الهيئة تســعى 
التعاون  مــن  املزيــد  الى حتقيــق 
معهم الســيما في مجال تنظيم 

اإلتصاالت وخدماتها . 

من جهته أعــرب الوفد عن تقديره 
لكافة اجلهــود التي تبذلها الهيئة 
مــن اجل خلــق بيئة إســتثمارية 
جاذبة للشركات معربني عن أملهم 
بتقــدمي األفضــل خــالل الفترات 

املقبلة خدمة للعاصمة بغداد . 

بغداد - الصباح الجديد: 
عقـــد املدير العام لدائــرة العمل 
والتدريــب املهني فــي وزارة العمل 
جبار  رائــد  االجتماعية  والشــؤون 
منظمة  ممثل  مــع  اجتماعاً  باهض 
العمــل الدوليــة )ILO( ملناقشــة 
االنتقــال الــى العمــل واالقتصاد 
التواصل  موقــع  طريق  عن  املنظم 
مبشــاركة   ،ZOOM االجتماعــي 
العامة  العالقات  شــعبة  مسؤول 
ومعاون املديــر العام لدائرة التقاعد 
عن  فضال  االجتماعــي  والضمــان 

اخلبراء واخملتصني بهذا اجلانب .
نســبة  تصاعد  مناقشــة  ومتــت 

العمــل غير املنظم في دول آســيا 
أفريقيا  وجنــوب  العراق  وبضمنها 
وخصوصا مــا قبل ومــا بعد أزمة 
كورونا والسياســات احلكومية جتاه 
ذلك. وقال املدير العام انه مت تاشــير 
ازديــاد واضح فــي قطــاع العمل 
غير املنظم وان هذا امللف يشــغل 
احلكومــة العراقية ملا له من أهمية 
بالغة نتيجة تضــرر الفئة العاملة 
وخصوصــا فــي ظل أزمــة كورونا 
اذ مت صــرف دفعتي طــوارئ مالية 
ونصف  مليونني  من  أكثر  شــملت 
املليون مواطن عراقي متضرر نتيجة 
االخد  الصحي مع  إجراءات احلظــر 

بعــني االعتبار السياســة املهنية 
السنوات اخلمس  الواضحة في  غير 
أعداد  وبالرغم من شمول  السابقة 
كبيــرة مــن الباحثني عــن العمل 
بالقروض امليسرة إال أنه بات في ذات 
الوقت توسع سلبي في رقعة قطاع 
العمل غير املنظم لعدم وجود بيئة 
مناسبة لتســجيل العمال رسميا 
نتيجة  الدولة  اغلب مؤسسات  في 
بعض اإلجراءات الروتينية املعقدة . 

وبني باهض ان وزير العمل والشؤون 
االجتماعية وكالة القاضي ســاالر 
عبدالســتار تطرق فــي كلمته في 
مؤمتر منظمة العمل الدولية االخير 

لهــذا املوضوع وطالــب باالهتمام 
بهــذا األمر ، مؤكداً ســعي الوزارة 
لتعديــل قانوني العمــل والتدريب 
للعمــال  االجتماعــي  والضمــان 
ليحقق أهدافه احلقيقية في خدمة 
الفئات املســتهدفة وجاء ذلك بعد 
االطالع على تقرير املنظمة في وقت 

سابق. 
وأشار باهض الى ان التعديل املزمع 
املذكورة  القوانــني  علــى  إجــراؤه 
االولى في  قراءتهــا  بعد  وخصوصا 
ســيحقق  العراقي  النواب  مجلس 
طفرة نوعية ممتــازة في نوع اخلدمة 
العاملــني  لفئــات  واالمتيــازات 

أرباب  وحتى  العمــل  والباحثني عن 
بها  مــن خالل شــمولهم  العمل 
من خالل زيادة األجــور وزيادة الراتب 
التقاعدي والتركيز على فئة النساء 
لكي تنال املرأة استحقاقها الكافي 
للعمل  ولتشجيعها  القانون  ضمن 
في القطاع اخلاص والسعي احلثيث 
للعمــل على وفــق نظــام األمتتة 

االلكترونية ونظام احلوافز. 
واوضــح املدير العام اســتراتيجية 
الوزارة فــي تطبيق القوانني املعدلة 
وسعيها في تطوير جهازي التفتيش 
فــي الدوائــر املذكــورة مــن خالل 
زيــادة عدد املفتشــني واحلرص على 

جتهيزهــم بالســيارات والطابعات 
وهذا  احلديثة  اللوحيــة  واألجهــزة 
ماوفرته دائرة العمل والتدريب املهني 
في املدة األخيرة، وكل تلك اإلجراءات 
التي ذكرناهــا كفيلة بالتحول إلى 
العمل واالقتصاد املنظم بالتنسيق 
والتعاون مع منظمة العمل الدولية 
اهتمامها في  بينــت  بدورها  والتي 
عقد لقــاءات أخرى ملــا للعراق من 
أهمية كبــرى في املنطقة ومتابعة 
بالتوازي  املنظمة فيه  تنفيذ قوانني 
مــع باقي الدول املســتهدفة بذات 
املوضوع وهــي كل من االردن ومصر 

وتونس.

زيارة وفد هيئة اإلعالم واإلتصاالت الى هيئة إستثمار بغداد

العمل  و)ILO( الدولية تبحثان االنتقال الى االقتصاد المنظم 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تتواصل العملية العســكرية الروسية 
في أوكرانيا، امس األحد، في يوم جديد، 
حيث تقوم وحدات من اجليش الروســي 
الكاملة على  السيطرة  مبحاولة بسط 
املناطق األوكرانيــة وضرب مواقع متركز 
قــوات كييف، فيمــا تواصــل األخيرة 
املقاومــة ومحاولة اســتعادة أراضيها 
بدعــم مــادي وعســكري مــن القوى 

الغربية.
وفي آخر التطورات، أعلنت الســلطات 
األوكرانيــة عن حالة تأّهــب جّوي،امس 
االحــد ، حيــث دوت صّفــارات اإلنــذار 
باإلضافــة  كييــف،  العاصمــة  فــي 
إلــى أربع مناطــق أوكرانيــة أخرى هي 
وســومي  وبولتافا  دنيبروبيتروفســك 

وخاركوف.
هذا وقد بدأت الهجمات الروســية على 
البنية التحتية األوكرانية في العاشــر 
من شــهر أكتوبر اجلاري، أي بعد يومني 
من الهجوم الذي استهدف جسر القرم، 
حيث اتهمت موسكو أوكرانيا بالوقوف 

وراءه.
وقــال الرئيــس األوكرانــي فولودمييــر 
زيلينســكي، امــس االول الســبت، إن 
إمدادات الكهرباء فــي أوكرانيا تتعافى 
بعد الهجمات الروســية املنسقة على 
محطات الطاقة، لكن رمبا ال تزال هناك 
الكهربائي في  التيــار  إلى قطع  حاجة 

حاالت الطوارئ.
وركزت روسيا هجمات الطائرات املسيرة 
والصواريخ في األسابيع القليلة املاضية 
على منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا، 
ممــا أدى إلى تدمير أكثر من 30 باملئة من 

طاقة توليد الكهرباء.
وقال زيلينســكي في خطــاب مصور: 
“يوجد اليوم بالفعل عدد أقل بكثير من 
الكهربائي بسبب  التيار  انقطاع  حاالت 
الطوارئ، لكن ال يــزال ممكنا فرض قيود 

في بعض املدن واملناطق”.
هذا وقال مسؤولون في روسيا وأوكرانيا 
إن الدولتــني نفذتا أحدث عمليات تبادل 
أسرى احلرب، امس االول السبت، إذ أعاد 

كل من اجلانبني نحو 50 أسيرا.
العســكرية  اخملابرات  مديريــة  وأفادت 
بينهم  52 محتجزا،  بعــودة  األوكرانية 
جنود وبحــارة وحرس حــدود وأفراد من 

احلرس الوطني وأطباء.
وقال الرئيس زيلينسكي إنه منذ مارس 
أطلقــت روســيا إجماال ســراح 1031 

محتجزا.

تأهب جوي في كييف 
واربع مناطق أوكرانية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اللبناني  غادر رئيــس اجلمهوريــة 
ميشــال عون، البالغ من العمر 89 
بعبدا،  اجلمهوري في  القصر  عاما، 
انتهــاء واليته  األحــد، قبل  امس 
الدســتورية اليوم اإلثنني، مسلما 
الرئاســي للفراغ في بلد  كرسيه 
عملتــه احمللية منهــارة وارتفعت 
فيه نسب الفقر خالل إحدى أسوأ 
التي يشهدها  األزمات االقتصادية 

العالم وفق البنك الدولي.
التي  اجلماهيــر  بعض  وتســتعد 
تدعم عون وحزبــه )التيار الوطني 
احلر( لوداعه أمام القصر اجلمهوري 
من خالل نصب اخليــم منذ امس 
االول الســبت، وتفيــد الوكالــة 
الوطنيــة لإلعالم أّن عــون تفقد 
مساء السبت املواطنني املتجمعني 
في قصــر بعبدا للمشــاركة في 
مواكبــة مغادرته لقصــر بعبدا، 
احلر  الوطني  التيــار  رئيس  ورافقه 

النائب جبران باسيل 
وانتقدت وســائل إعالمية محلية 
بشــدة عهد الرئيس عون، وأبرزها 
قناة “أن بــي أن” التــي أوردت في 
مقدمتها: “إرحل يــا خازن جهنم 
غير مأســوف عليــك وخذ معك 
صارت  فالبالد  وصهرك،  احلاشــية 
أن يتفركش  يريــد  حافية وال أحد 
بجبران، خذه وارحل غير مأســوف 

عليك وعليه”.
يذكــر أن “أن بــي أن” تابعة لفريق 
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
بري، الذي يدور خالف سياسي كبير 

بينه وبني “التيار الوطني احلر”.
النيابــي عن االتفاق  وعجز اجمللس 
علــى من يخلــف عون فــي هذا 
املنصــب الــذي يتمتع بســلطة 
وتعيني  قوانني  مشــروعات  توقيع 
الضوء  وإعطاء  جدد  وزراء  رؤســاء 
األخضر لتشكيالت حكومية قبل 

أن يصوت عليها مجلس النواب.
وكما هو احلال خالل أكثر من نصف 
فترة عون في الرئاسة، حتكم لبنان 
حاليــا حكومة تصريف أعمال مع 

منذ  املكلف  الوزراء  رئيس  محاولة 
ستة أشهر جنيب ميقاتي تشكيل 

حكومة.
وعون شــخصية مثيرة لالنقسام 
املسيحيني  بعض  ويدعمه  بشدة، 
عنهم  املدافــع  يعتبرونه  الذيــن 
في النظــام الطائفي فــي لبنان، 
لكن منتقديــه يتهمونه بتمكني 
الفساد ومساعدة “حزب اهلل” على 

كسب النفوذ، حسب “رويترز”.
وتولى عون الرئاسة في عام 2016، 

والسياسي  اهلل”  “حزب  من  بدعم 
املســيحي املاروني املنافس سمير 
جعجع في اتفاق أعاد السياســي 
البارز وقتئذ ســعد احلريري رئيسا 

للوزراء.
وشهدت رئاسة عون التي استمرت 
ست سنوات بعد ذلك قتال اجليش 
“داعش”  من  اللبناني مجموعــات 
على احلدود السورية في عام 2017 
مبســاعدة “حزب اهلل” وإقرار قانون 
انتخابي نســبي جديد خالل العام 

كبرى  وبدء شــركات طاقة   2018
في  استكشافية  تنقيب  عمليات 

مناطق بحرية خالل العام 2020.
وفي أســبوعه األخيــر في القصر 
وقع عون اتفاقا بوساطة أميركية 
لترســيم احلدود البحرية اجلنوبية 

للبنان مع إسرائيل.
وبالنســبة لبعض اللبنانيني، فإن 
تلك النجاحات املتواضعة تتضاءل 
مقارنة باالنهيــار املالي عام 2019 
والذي أدى إلى وقوع أكثر من 80 في 

املئة من الســكان في الفقر وأدى 
مناهضة  احتجاجات  أوســع  إلى 

للحكومة في التاريخ احلديث.
وارتبطت أيضا فترة عون بشــكل 
وثيق بانفجــار 4 آب عام 2020 في 
مرفأ بيــروت، والذي خلف أكثر من 

220 قتيال.
وقال عون في وقــت الحق إنه كان 
الكيميائية  باملــواد  علــى علــم 
وقال  هنــاك  اخملزنــة  )النيتــرات( 
لـ”رويتــرز” فــي مقابلة الســبت 
إن ســلطاته الرئاســية ليســت 
واســعة مبا يكفــي ملعاجلة األزمة 

االقتصادية.
وعون جنل مزارع من إحدى ضواحي 
بيروت وبدأ طريقه إلى الرئاسة في 
احلرب األهلية التي دارت بني عامي 
1975و1990 والتي شــغل خاللها 
منصب قائد اجليش اللبناني ورئيس 

إحدى حكومتني متنافستني.
وعاد عون إلــى بيروت بعد 15 عاما 
في املنفى، مبجرد انسحاب القوات 
الســورية حتت ضغــط دولي بعد 
اغتيال رئيس الوزراء األســبق رفيق 

احلريري عام 2005.
2006، شــكل التيار  وفــي عــام 
عون  تزعمه  الــذي  احلــر  الوطني 
حتالفــا مع “حــزب اهلل” مــا قدم 
للجماعة  مهما  مســيحيا  دعما 
املسلحة. وفي مقابلته مع “رويترز” 
اعتبر عون أن الفضل يعود لـ”حزب 
اهلل” لــدوره “املفيد” فــي العمل 
“كرادع” ضد أي هجمات إسرائيلية 

خالل محادثات احلدود البحرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لروســيا  الفخرية  القنصلية  أمام 
االحتادية، رفع املشاركون في تظاهرة 
مدينــة فيرونــا اإليطاليــة الفتة 
املفروضة  العقوبــات  برفع  تطالب 
ودعما النســحاب  روســيا،  علــى 

إيطاليا من حلف الناتو.
أعلن رئيس جمعية “فينيتو-روسيا” 
باملارينــو زوكاتيلــي، عــن انطالق 
حتركات اليوم الســبت، في عدد من 
املدن اإليطالية ضد توريد األسلحة 
إلــى كييــف، وانســحاب إيطاليا 

مــن حلــف الناتو، فضــال عن رفع 
العقوبات املناهضة لروسيا.

وصّرح زوكاتيلي بذلك ملراسل وكالة 
“تاس” خالل تنظيم مسيرة صغيرة 
بالقرب مــن القنصليــة الفخرية 

لروسيا االحتادية في فيرونا.
وأشــار إلى أن املبــادرة “تهدف إلى 
التأكيــد على أن الســبيل الوحيد 
للســالم في أوكرانيا هو من خالل 
الدبلوماسية وليس من خالل إرسال 
أسلحة كما تفعل الواليات املتحدة 
وحلف شــمال األطلســي واالحتاد 

األوروبي”.
وأكــد أن “فينيتو-روســيا” تعارض 
إمداد كييف باألســلحة وهي ضد 
ترّوج  “الذي أصبح منظمة ال  الناتو 
إال للحرب ولزعزعة االســتقرار في 
العالــم”، مؤكــدا دعمه لروســيا 
وشعبها “باســم الدفاع عن القيم 
التقليدية املشــتركة التي تتعرض 

للهجوم في الغرب”.
أما في مدينة جنــوه، وأمام مكتب 
شــركة الطاقة اإليطاليــة “إيني”، 
نظمــت جمعيــة “ســاحة احلرية 

جنوه” امس االول الســبت نشاطا 
بهــدف “مواجهــة انــدالع األزمة 

االجتماعية والكشف أسبابها”.
بــدوره، قال ممثل اجلمعيــة ليوناردو 
ســينيغاليا ملراســل “تاس”: “نحن 
نعارض املضاربات في سوق الطاقة 
التــي تشــمل عمالقــة القطاع، 
ونعارض العقوبات التي هي السبب 
الرئيســي لزيــادة التكاليف والتي 
اعتمدتها احلكومة اإليطالية امتثاال 
لتوجيهات الناتو، لقد قّررت طبقاتنا 
احلاكمة أنه ميكننا التضحية بأمان 

باقتصادنا ومستقبلنا باسم القهر 
لواشنطن. وكل هذا في وقت يرتفع 
فيه مســتوى التضخم ويقل عدد 
تغطية  على  القادرين  األشــخاص 

نفقاتهم”.
امس  ُعقــدت  ذاته،  الســياق  وفي 
االول الســبت اجتماعــات صغيرة 
بالقرب من مبنى القنصلية العامة 
باليرمو، وكذلك في  الروســية في 

بيسارو.
 ،)ANSA( وبحســب وكالة األنبــاء 
على مقربة من نصب مذبح الوطن 

في روما، توجه عشــرات األشخاص 
امس االول الســبت إلــى مظاهرة 
رافعني  للفاشية  مناهضة  صغيرة 
أعــالم دونبــاس وملصقــات كتب 
عليها: “أوقفــوا النازية األوكرانية”، 
الناتو، اخرجوا من أوكرانيا”، “توقفوا 

عن تزويد أوكرانيا باألسلحة”.
اجلديــر بالذكر أنه في هــذه األيام 
توافق الذكرى املئوية ملســيرة روما، 
في  الفاشي  الوطني  احلزب  مسيرة 
أكتوبــر 1922، والتــي بعدها وصل 

بينيتو موسوليني إلى السلطة.

مدن إيطالية تشهد احتجاجات شعبية ضد العقوبات على روسيا

لبنان.. رئيس الجمهورية ميشال
 عون يترك منصبه لـ(الفراغ(
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جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شــركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأســلوب الدعوة العامــة فعلى  الراغبني  
باالشــتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /اســتعالمات باب الزبير / لغرض استالم الوثيقة القياسية اخلاصة بها مبوجب 
قرص مدمج  وعلى املناقص املتقدم لالشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنســخة ورقية ملونة من الوثيقة بعد شراءها من 
ممثل شركتنا مع نسختني اضافيتني استنساخ لغرض ختمها  قبل تسعيرها من قبل املناقصني وعلى ان تكون كافة اوراق 

الوثيقة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونسخ من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة مع 
ارفاق الوثائق الشــخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع 
كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة  للضرائب نافذة لسنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة.  مع الهوية 
الضريبية مع تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية ، وتقدمي كتاب بالسيولة النقدية املطلوبة للعمل معنون الى شركة 

نفط البصرة وكذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني بالضمان االجتماعي قبل صرف املستحقات املالية .
علماً بأن موعد الغلق  هو يوم االربعاء املصادف 2022/11/23 الســاعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/11/15 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح يوم 
االربعاء املصادف 2022/11/16 في متام الســاعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير 
وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلــق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبــدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ 

العطاء.
علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.

- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:
www.boc.oil.gov.iq

ع/ املدير العام
هاني مكطوف ناصر
الوكيل األول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم الشؤون القانونية
شعبة العقود

العدد: 26469
التاريخ:2022/10/16

الى املدير املفوض )جون جاكيز جاكوبس( 
لشركة بالنتك للمقاوالت العامة

م/تبليغ

بالنظــر لكون مقر شــركتكم غيــر معلوم لدينــا وجملهولية محل 
اإلقامة للمدير املفوض واستناداً ألحكام البند )ثالثاً( من املادة )7( من 
تعليمات تصنيف املقاوالت واملقاولني واالدراج في القائمة الســوداء 
رقــم )1( لســنة 2015 وضوابط رقم )2( اخلاصة بــاألدراج والرفع في 
القائمة الســوداء وتنفيــذاً ألحكام املادة )1/1( مــن قانون املرافعات 
املدني رقم )83( لســنة 1969 وبناًء على ما جاء بكتاب وزارة اخلارجية 
/ الدائــرة القنصليــة املرقم )39831 في 2022/9/14( وكتاب قســم 
العقود املرقم )624 في 2022/10/6( اقتضى عليكم احلضور الى ديوان 
محافظة واسط/قســم القانونية لغرض تدوين اقوالكم عن اخملالفة 
املنســوبة اخلاصة بسحب العمل للمشروع احملال بعهدتكم مشروع 
اعداد دراسة ومسوحات وتصاميم جلسور مختلفة في مدينة الكوت 
والعزيزيــة عدد )4( وفي حال عدم حضوركم امام اللجنة التحقيقية 
خالل )7( أيام من تاريخ النشر سوف تتخذ اإلجراءات القانونية بحقكم 

وادراجكم في القائمة السوداء لذا اقتضى التنويه...
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

جلنة البيع وإيجار دور االدارة احمللية
العدد: 27983
التاريخ: 2022/10/30

م/ إعالن

تعلن جلنة بيع وايجار امالك االدارة احمللية في محافظة واسط عن تأجير الدور السكنية واملدرجة 
تفاصيلها في ادناه والعائدة الى محافظة واسط/ اإلدارة احمللية وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى من يرغب باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة محافظة 
واســط اإلدارة احمللية/األمالك خالل فتــرة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف 
اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة مبوجب وصل 
قبض ألمر محافظة واسط/ قسم احلســابات وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن 
في ديوان محافظة واسط في متام الساعة العاشرة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
النشر واالعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية األحوال املدنية اصلية ومصورة 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من ديوان احملافظة بهذا الصدد.
حسن علوي السبع
مستشار احملافظ لشؤون االدارية/ وكالة

رئيس جلنة البيع وااليجار 
 رقمت

املناقصة
 موضوع
املواصفاتاملناقصة

 ثمن بيع
 وثائق

املناقصة
 صنفالتأمينات االوليةاملبلغ التخميني

نوع املوازنةاملقاول

12/ب/12022
اعالن اول

مشروع نقل 
منظومة 
عدادات 

اللحيس داخل 
املستودع

PS1

يتضمن العمل انشاء 
غرفة سيطرة وحوض 

كونكريتي وقاعدة 
كونكريتية للصب 

العداد لألنابيب 
 BRC واستبدال بوابة

واستبدال جزء من 
سياج BRC واعمال 

كشف االنبوب وتطبق 
املوقع بالطابوق املقرنص

 100،000
مائة الف

 230،000،000
مائتان وثالثون 

مليون دينار عراقي

4،600،000 اربعة 
ماليني وستمائة 
الف دينار عراقي

ال يقل عن 
التاسع 
انشائي

غيلية تش 

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 1/6/2022رقم االصدار:BOC-P-05/F062رمز النموذج

مدة االيجاراملساحة رقم القطعة واملقاطعةنوع امللكت

سنة واحدة200 م696/12 م29البطليةدار سكن في قضاء الصويرة1

سنة واحدة128 م519/112 الشاكلي والداير دار سكن في ناحية جصان2



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 867/ج/2022
التاريخ: 2022/10/25

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

محمد مهدي عبيد صالح الزبيدي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
القضية املرقمــة 867/ج/2022 وفق 
احكام املادة 431 من قانون العقوبات 
وبداللة مواد االشتراك 47 و 48 و 49 
منه، فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه احملكمــة في 2022/11/27 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 
وحســب  غيابيا  بحقك  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 868/ج/2022
التاريخ: 2022/10/25

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 رائد عباس علوان الزبيدي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
القضية املرقمــة 868/ج/2022 وفق 
املادة 453/ الشــق االول من  احكام 
قانــون العقوبات، فقد تقرر تبليغك 
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــالن 
محليتني للحضور امام هذه احملكمة 
عدم  حــال  وفي   2022/11/27 فــي 
حضورك سوف جترى احملاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول.
القاضي
 عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 866/ج/2022
التاريخ: 2022/10/25

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 امين حبيب كاظم الزبيدي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
القضية املرقمــة 866/ج/2022 وفق 
احكام املادة 446 من قانون العقوبات 
وبداللة مواد االشتراك 47 و 48 و 49 
منه، فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه احملكمــة في 2022/11/27 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 
وحســب  غيابيا  بحقك  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
 عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 660/ج/2022
التاريخ: 2022/10/25

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

عــذاب  محمــد  جاســم  حســن 
اجلدياوي

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتــك 
فــي الوقت احلاضــر ولكونك متهما 
في القضيــة املرقمــة 660/ج/2022 
وفق احــكام املــادة 1/413 من قانون 
العقوبات. فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
محليتني  صحيفتــني  طريــق  عــن 
في  احملكمة  امــام هــذه  للحضــور 
2022/11/27 وفــي حال عدم حضورك 
ســوف جترى احملاكمة بحقــك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي
 عمار جبار ساجت

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 37/خ/2016
التاريخ/ 2022/10/30

اعالن
 تبيــع مديريــة تنفيــذ العزيزيــة  حصة 
الواقع في  العقار تسلسل 1/1م9 زكيطان 
الشــجيرية العائد للمدين فاروق هاشــم 
خلــف احملجوز لقــاء طلب الدائــن كاظم 
جواد صالح البالغ 85,000,000 دينار  فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة تبدا ثالثني يوما تبــدا من اليوم التالي 

والداللية على املشتري
املواصفات

1- موقعه ورقمه:- 1/1م9 زكيطان
2- جنسه ونوعه:- ارض زراعية

3- حدوده واوصافه:- 5 دوامن حتتوي دار سكن 
4- مشــتمالته:- مع قاعــة دواجن مزروعه 

مغروسات ونخيل
5- مساحته:- 5 دوامن
6- درجة العمران:- /

7- الشاغل:- / شركاء املدين
8- القيمــة املقــدرة:- 27,913,580 مليون 

دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2989/جنح/2022
التاريخ: 2022/10/26

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

صالح مشرف كرمي سلطان
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهم 
/2989 املرقمــة  القضيــة  فــي 

جنح/2022 وفق احكام املادة )432( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضــور أمام هــذه احملكمة في 
يــوم 2022/11/27 وفــي حال عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة جنح الصويرة

العدد: 869/ج/2022
التاريخ: 2022/10/25

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 علي داثان سحاب الزبيدي
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونك متهم في 
القضية املرقمة 869/ج/2022 وفق 
احكام املــادة 1/456/أ مــن قانون 
العقوبــات. فقــد تقــرر تبليغك 
باإلعــالن عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور امــام هذه 
احملكمة في 2022/11/27 وفي حال 
عدم حضورك سوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.
القاضي
 عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 866/ج/2022
التاريخ: 2022/10/25

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

صادق حسن محيميد الزبيدي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
القضية املرقمــة 866/ج/2022 وفق 
احكام املادة 446 من قانون العقوبات 
وبداللة مواد االشتراك 47 و 48 و 49 
منه، فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه احملكمــة في 2022/11/27 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 
وحســب  غيابيا  بحقك  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
 عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 866/ج/2022
التاريخ: 2022/10/25

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

اياد صبيح عبيد الزبيدي
بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهما في 
وفق  866/ج/2022  املرقمــة  القضية 
احكام املادة 446 من قانون العقوبات 
وبداللة مواد االشــتراك 47 و 48 و 49 
منه، فقد تقــرر تبليغك باإلعالن عن 
طريق صحيفتــني محليتني للحضور 
امــام هذه احملكمة فــي 2022/11/27 
وفي حال عدم حضورك ســوف جترى 
وحســب  غيابيا  بحقــك  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2419/ج/2022
التاريخ: 2022/9/23

الى املتهم الهارب
 كرار ياسر عجيل مشل

م/ إعالن
حتية طيبة

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 2419/ج/2022 
وفــق احكام املــادة )384( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضــور أمــام هــذه احملكمة في 
الســاعة الثامنــة صباحــا يــوم 
2022/12/4 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 2022/1164
التاريخ/ 2022/10/30

اعالن
 تبيع مديرية تنفيذ العزيزية  حصة العقار 
تسلســل 3/35م13 شــجيرية الواقع في 
الشــجيرية العائد للمدين فاروق هاشــم 
خلــف احملجوز لقــاء طلب الدائــن كاظم 
جواد صالح البالغ 85,000,000 دينار  فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة تبدا ثالثني يوما تبــدا من اليوم التالي 

والداللية على املشتري
املواصفات

1- موقعه ورقمه:- الشجيرية 3/35م13
2- جنسه ونوعه:- ارض زراعية

3- حدوده واوصافه:- 10 دوامن مشيده عليها 
دار سكني عدد )7(

4- مشتمالته:- مغروس  نخيل وحمضيات
5- مساحته:- 10 دوامن

6- درجة العمران:- /
7- الشاغل:- / شركاء املدين

8- القيمــة املقــدرة:- 56,678,000 ســتة 
وخمســون مليــون وســتمائة وثمانيــة 

وسبعون الف دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 3013/جنح/2022
التاريخ: 2022/10/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 حيدر محمد شمران الداوري
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقت احلاضر ولكونك متهم في 
املرقمة 3013/جنح/2022  القضية 
عقوبات   )1/459( املادة  احكام  وفق 
فقد تقــرر تبليغــك باإلعالن عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضــور أمام هــذه احملكمة في 
يــوم 2022/11/24 وفــي حال عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي
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Mon .31 Oct. 2022 issue )5003(



تقرير

6

متابعة ـ الصباح الجديد :
في  املتضادة  الضغوط  تســتمر 
التأثيــر في أســعار النفط اخلام 
التي تخوض مرحلة من التقلبات 
املتالحقة بسبب مخاوف التباطؤ 
والركــود االقتصــادي بعــد رفع 
الفائــدة األمريكيــة ملكافحــة 
احلد  اســتمرار  مقابل  التضخم 
من املعــروض النفطي بســبب 
العقوبــات الغربية وقرب تطبيق 
احلظــر األوروبــي الكامــل على 

صادرات النفط اخلام الروسية.
يأتي ذلــك في وقت اختتمت فيه 
تعامالت  اخلــام  النفط  أســعار 
ولكنها  تراجــع،  األســبوع على 
حققت مكاسب أسبوعية، حيث 
ربح خام برنت 2.4 في املائة وذلك 
في أعقاب تشديد املدن الصينية 
قيود اإلغالق بســبب تفشي وباء 

كورونا مجددا.
وفــي هــذا اإلطــار، ذكــر تقرير 
“ريــج زون” النفطــي الدولي، أن 
ارتفاع أســعار النفــط اخلام مع 
انخفــاض مخزونــات الوقود في 
الواليات املتحدة، يشــير إلى قوة 
الرغم من االجتاهات  الطلب على 

االقتصادية الهبوطية األخيرة.
وأشــار التقرير إلــى أن الواليات 
قياســية  كمية  صدرت  املتحدة 
من الوقود األسبوع املاضي، بينما 
انخفضت مخزونــات الديزل في 
مستويات  إلى  الشرقي  الساحل 
منخفضة بشــكل غير مستقر 
- وذلك وفقــا لبيانات حكومية - 
الفتا إلى تعزيــز مخزونات الوقود 
الشتاء  إلى  تتجه  التي  الضئيلة 

أسواق النفط اخلام.
وأوضح التقريــر أن ارتفاع الدوالر 
أدى إلى جعل الســلع املســعرة 
بالعمــالت األخرى أقــل جاذبية، 
الفتا إلى أن آفاق النمو االقتصادي 
حيث  قتامة  تــزداد  الصــن  في 
يراهن املســتثمرون على أن بكن 
ســتكون بطيئة في التخلي عن 
سياسة “صفر كوفيد” بينما في 
أوروبا تباطأ االقتصادان الفرنسي 

واإلسباني.
ولفت التقرير إلى تسجيل أسعار 
النفط اخلام مكاســب أسبوعية 
مع اقتــراب إمــدادات الديزل من 
مســتويات منخفضة بشــكل 
ينتعش  أن  أمــل  وعلــى  خطير، 
االقتصــاد الصيني قبــل نهاية 

العام اجلاري.
وذكر التقرير أن النفط اخلام انهى 
الشهر األخير، تشرين اول/ اكتوبر 
أربعة أشهر من  ارتفاع بعد  على 
التراجع بدعم مــن قرار منظمة 
)أوبك(  للبترول  البلدان املصــدرة 

وحلفائها “أوبك +” خفض اإلنتاج 
في تشــرين الثاني بنحو مليوني 
مع  يتزامن  والــذي  يوميا،  برميل 
عقوبات االحتاد األوروبي الوشيكة 
اإلمدادات  التي حتظر  روسيا  على 

الروسية.
وســلط التقريــر الضــوء على 
الدولية  الشــركات  أرباح  ارتفاع 
“أكســون  خاصــة  العمالقــة 
تشير  التي  و”شــيفرون”  موبيل” 
أكثر  حصدهما  إلى  اإلحصائيات 
دوالر مــن صافي  30 مليــار  من 
الدخــل املشــترك هــذا العام، 
فيما اســتمر انتقاد السياسين 
لشــركات النفــط األمريكيــة 
أربــاح ضخمة في  الكبرى جلني 
وقت يعاني فيه املستهلكون من 
ونقص  التضخم  معدالت  ارتفاع 

الطاقة في جميع أنحاء العالم.
ونــوه التقرير إلــى أن التأثير في 
يبدو  بالدوالر  املســعرة  الســلع 
إلى  الســوق، الفتا  فــي  واضحا 
القدرة  يدعم  الــدوالر  ضعف  أن 
علــى صمــود أســعار العمالت 
األخــرى ويترتــب علــى ذلك أنه 
إذا وصــل الــدوالر األمريكي إلى 
رياحا  النفــط  ذروته فقــد يجد 

عكســية إضافيــة، موضحا أن 
جميع أساسيات العرض والطلب 
أنها تشــير بشكل  يبدو  األخرى 
متزايــد إلى أساســيات العرض 
إحكاما خالل  األكثــر  والطلــب 

العام املقبل.
ونقــل التقريــر عــن “جلوبــال 
اخملاوف  أن  تأكيدهــا  ريســيرش” 
في  أوســع  ركود  بشــأن حدوث 
الســوق فقط هــي التي تعوض 
بشــأن ضعف  اخملــاوف  بعــض 
الطلــب، لكنه أضــاف أنه حتى 
أسوأ فترات الركود قد تعني تأثيرا 
فــي الطلب ميكن إدارته من خالل 
التدخل املســتمر من قبل حتالف 

“أوبك +”.
وتوقع التقرير أن اإلشارات الواردة 
من قرارات “أوبك +” ميكن أن تبقي 
خــام برنت في نطــاق 80 - 100 
أبقــى على توقعاته  بينما  دوالر، 
احلالية خلام برنت مبتوســط 105 
 2022 عام  فــي  للبرميل  دوالرات 
و100 دوالر للبرميل في عام 2023، 
بينما من احملتمل إجراء تنقيحات 

نزولية الشهر املقبل.
ونبه التقرير إلى توقعات “ريستاد 
إنرجي” التي تــرى أنه من احملتمل 

أن يصل سعر خام برنت إلى 100 
دوالر للبرميل بحلول نهاية العام، 
وذلك في أحدث توقعاتها للطاقة 
علــى املدى القصيــر فيما قالت 
إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
إنها سجلت ســعر برنت الفوري 
دوالر   102.09 متوســطه  بلــغ 

للبرميل هذا العام.
من جانبه، ذكر تقرير “أويل برايس” 
الدولــي أنه مــن منتصف يونيو 
حتى نهاية الشــهر املاضي سار 
النفــط اخلام في اجتــاه هبوطي 
مستمر، وشهد انخفاض العقود 
تكســاس  غرب  خلــام  اآلجلــة 
الوســيط بنســبة 38 في املائة 
من أعلى مســتوى في 14 يونيو 
مســتوى  أدنى  إلى   123.68 عند 
في 26 ســبتمبر عند 76.25 دوالر 

للبرميل.
ولفت التقرير إلى حتسن توقعات 
الطلب على النفط إلى حد كبير 
ما يدعم األســعار في الشهرين 
املقبلن من العــام اجلاري والعام 

املقبل.
وأشــار التقرير إلى إغالق العقود 
تكســاس  غرب  خلــام  اآلجلــة 
الوسيط لديســمبر على ارتفاع، 

مــا يضــع الســوق فــي وضع 
املكاسب  مبواصلة  لها  يســمح 
األســبوعية، موضحــا أن حركة 
السعر الصعودية مدفوعة بعدد 
من العوامــل مبا في ذلك التفاؤل 
اخلام  النفــط  بشــأن صــادرات 
األمريكية القياسية وإشارات إلى 
الركود وضعف  تالشــي مخاوف 

الدوالر األمريكي.
ونبــه التقرير إلــى أن الضغوط 
النفط  أسعار  ملكاسب  الكابحة 
اخلام تتمحور بشــكل أساســي 
حــول اخملاوف بشــأن الطلب من 
بالفعل حدا  وضــع  الذي  الصن 
الحظ  كما  للمكاســب،  أقصى 
التجــار على املدى الطويل أن بدء 
+” وحظر  “أوبك  إنتاج  تخفيضات 
االحتــاد األوروبي على النفط اخلام 
الروسي كانا مبنزلة دعم لألسعار 

طوال األسبوع.
وأبــرز التقريــر ارتفــاع صادرات 
إلى  النفــط اخلــام األمريكيــة 
مســتوى قياســي، حيث ذكرت 
أن  الطاقــة  معلومــات  إدارة 
األمريكية  اخلام  النفط  مخزونات 
ارتفعت في األسبوع األخير حتى 
مع وصول حجــم الصادرات إلى 

مستوى قياسي على اإلطالق.
وأشار التقرير إلى زيادة مخزونات 
النفط اخلام 2.6 مليون برميل في 
األسبوع املاضي إلى 439.9 مليون 
برميل وهو ما يقارب ثالثة أضعاف 

توقعات سابقة للمحللن.
وعد التقريــر أن املفاجأة الكبرى 
االرتفاع  إلى  األسعار  دفعت  التي 
كانــت األخبــار التي تفيــد بأن 
األمريكي  اخلــام  النفط  صادرات 
ارتفعت إلى مســتوى قياســي 
5.1 مليون برميل  بلغ  أســبوعي 
يوميا ما قلص صافي واردات اخلام 
إلى ما يزيد قليال عن مليون برميل 

يوميا وهو رقم قياسي أيضا.
ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط 
اخلام تلقت دعما بعد تقرير الناجت 
الذي  األمريكي  اإلجمالــي  احمللي 
أظهر بعض الدالئل على تخفيف 
الضغوط  أن  معتبــرا  التضخم، 
التضخمية قد تتراجع على نطاق 

واسع في الفترة املقبلة.
ونوه التقرير إلى تســجيل الناجت 
املتحدة  للواليات  اإلجمالي  احمللي 
منوا اقتصاديا بنسبة 2.6 في املائة 

في الربع الثالث من العام اجلاري.
من ناحيــة أخــرى وفيما يخص 
األســبوع  ختام  فــي  األســعار 
النفط  املاضي، تراجعت أســعار 
 28 اجلمعة  تعامالت  عند تسوية 
أكتوبــر مع اجتاه عــدد من املدن 
الصينية إلى تشديد قيود اإلغالق 
بســبب تفشــي كورونا، لكنها 

سجلت مكاسب أسبوعية.
وعند التســوية، تراجعت العقود 
1.2 في  اآلجلة خلام برنــت بنحو 
للبرميل،  دوالر   95.77 إلــى  املائة 
أسبوعية  مكاسب  سجل  لكنه 

بنسبة 2.4 في املائة.
اآلجلة  العقود  انخفضــت  فيما 
للخام األمريكــي بنحو 1.32 في 
املائــة إلــى 87.90 دوالر للبرميل 

عند التسوية.
وكشــفت بيانات شــركة بيكر 
هيــوز األمريكيــة عــن تراجــع 
النفط في  التنقيب عن  منصات 
الواليات املتحــدة بواقع منصتن 
إلى 610 منصات هذا األســبوع، 
مقابل توقعــات زيادتها إلى 614 

منصة.
الصينيــة  احلكومــة  واجتهــت 
في  اإلغالق  إجــراءات  لتشــديد 
مدينــة قوانتشــو ، رابــع أكبر 
الناجت  أساس  على  مدينة صينية 
احمللي اإلجمالــي ، إذ دخل ارتفاع 
اإلصابات بكورونا أسبوعه الرابع.

وتضرر االقتصاد الصيني بشــدة 
من تشديد قيود اإلغالق املرتبطة 

بكورونا على مدار 2022.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التركية،  االحصــاء  هيئة  أعلنت 
ان العراق جاء ثالثــا بقائمة أكثر 
الدول استيرادا للسلع التركية في 
شهر أيلول من العام 2022، مبينة 
ارتفاع الصادرات والواردات التركية 
بنسبة ٪9.2 و ٪38.1 على التوالي.
وقالــت الهيئــة في تقريــر لها ، 
ان “صــادرات تركيا لشــهر ايلول 
612 مليونا  و  22 مليــارا  بلغــت 
دوالر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.2 
باملئة، مقارنة بنفس الشــهر من 
العام 2021، منوهة إلى أن “واردات 

تركيا في ايلــول بلغت 32 مليار و 
ارتفاعا  مسجال  دوالر،  مالين   208
بنسبة زيادة 38.1 باملئة، عن نفس 

الفترة من عام 2021.
وأشــارت إلى أن “العراق جاء ثالثا 
في الصادرات التركية لدول العالم 
في شــهر ايلول املاضــي بقيمة 
مليــار و 277 مليون دوالر، في حن 
الشريكة  الدولة  هي  أملانيا  كانت 
الرئيســية للصادرات بـ 12 مليارا 
و 3 ماليــن دوالر، تلتهــا الواليات 
املتحدة االمريكية ثانيا بـ 1 مليار 
و 378 مليــون دوالر، ومن ثم جاءت 

اململكة املتحــدة رابعا بـ 1 مليار 
و205 مالين دوالر، وروسيا خامسا 
مبليــار و147 مليون دوالر، مبينة ان 
نســبة الدول اخلمــس األولى من 
في   31٪ بلغت  الصادرات  إجمالي 

ايلول 2022”.
“الصادرات  ان  الهيئــة  وأضافــت 
التركية خالل تســعة اشهر من 
 ،2022 ايلــول  الى  الثاني  كانــون 
الشريكة  الدولة  هي  أملانيا  كانت 
 15 بقيمة  للصادرات  الرئيســية 
مليــارا و 777 مليــون دوالر، تلتها 
الواليات املتحــدة األمريكية مببلغ 

دوالر،  مليــون   746 و  مليــارا   12
والعراق ثالثــا بقيمة 9 مليارات و 
885 مليــون دوالر تليهــا اململكة 
املتحدة بقيمــة 9 مليارات و 801 
9 مليارات  وايطاليــا  دوالر،  مليون 
268 مليــون دوالر، وبلغت نســبة 
الدول اخلمــس األولى من إجمالي 
الصــادرات ٪30.5 فــي الفترة من 

كانون الثاني إلى ايلول 2022.
السلع  معظم  العراق  ويســتورد 
دول  الغذائية من  واملواد  والبضائع 
اجلوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة 
اقل من دول اخلليج العربي واالردن.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بتعليق مشاركتها  روســيا،  قرار  أثار 
اتفاق تصدير احلبــوب من املوانئ  في 
األوكرانيــة الذي رعتــه األمم املتحدة، 
مخاوف جّمة من تداعياته على تفاقم 
أســعار  وارتفاع  العاملي،  الغذاء  أزمة 

املنتجات مجددا.
وأرجعــت وزارة الدفاع الروســية هذا 
األســطول  اســتهداف  إلى  القــرار 
الروســي في البحر األوســط بشبه 

جزيرة القرم.
وكانــت روســيا أحملت في األســابيع 
األخيــرة إلــى أنها قد ترفــض متديد 
االتفــاق إذا لــم تتم تلبيــة مطالب 
موســكو بشــأن صادراتها من املواد 

الغذائية واألسمدة.
وفــي يوليــو املاضي، وقعت روســيا 
اتفاقية  وأوكرانيا في إسطنبول على 
برعايــة األمم املتحــدة وتركيــا، تتيح 
إعــادة فتــح موانئها على  ألوكرانيا 
البحر األسود من أجل تصدير احلبوب، 
مبا يسمح بتصدير مالين األطنان من 
احلبوب العالقة في أوكرانيا بســبب 

احلرب.
ونص االتفاق على إنشــاء ممرات آمنة 
التجارية في  السفن  بإبحار  للسماح 
البحر األسود، وتصدير ما بن 20 و25 

مليون طن من احلبوب.

لكن حتى 27 أكتوبر اجلاري، مت تصدير 
أكثــر من 9.2 مليون طــن من احلبوب 
واملــواد الغذائيــة األخــرى مبوجــب 
االتفاقية، وفقا للبيانات التي نشرتها 

األمم املتحدة.
الهدف األساسي  أن  الرغم من  وعلى 
التفاق احلبــوب كان إنهاء احلصار على 
الصــادرات األوكرانيــة، والــذي كان 
جزءا من أزمة الغــذاء العاملية، إال أنه 
سمح أيضا مبزيد من شحنات احلبوب 

واألسمدة الروسية.
الواليات  وكجزء من الصفقة، أعطت 
املتحدة واالحتــاد األوروبي تأكيدات بأن 
البنوك والشركات الضالعة في جتارة 
احلبوب واألســمدة الروسية سُتعفى 

من العقوبات.
القرار،  أول تعليق أوكرانــي بعد  وفي 
اتهــم وزيــر خارجية كييــف دميترو 
“ذريعة  باســتخدام  كوليبا، موسكو 
كاذبــة” لتعليق مشــاركتها في ممر 

احلبوب بالبحر األسود.
وكتب دميترو كوليبا على تويتر: “أدعو 
جميع الدول إلى مطالبة روسيا بوقف 
ألعــاب اجلوع التي متارســها والعودة 

لاللتزام بتعهداتها”.
كما دعت األمم املتحدة إلى بذل كل ما 
هو ممكن للحفاظ على االتفاق املتصل 

بتصدير احلبوب األوكرانية.

وكانت املــدة األولية لالتفاق بشــأن 
الصــادرات األوكرانية هــي 120 يوما 
من تاريخ توقيع االتفاق الذي ســمح 

بتمديده تلقائيا في 19 نوفمبر “إذا لم 
يعترض أي طرف”.

واشتكت موســكو من عدم قدرتها 

على بيع إنتاجها وأســمدتها بسبب 
في  خصوصا  تؤثــر  غربيــة  عقوبات 

القطاعن املالي واللوجستي.

تصعيد.. وتأثيرات واسعة
االقتصاد  من جانبــه، قــال خبيــر 
السياســي، علــي اإلدريســي، في 
تصريحات صحفية إن القرار الروسي 
يأتي تصعيــدا لألزمة الراهنة، إذ ترى 
املتحدة  والواليات  الغرب  أن  موسكو 

لم ينفذوا بنود االتفاق.
وأضاف “اإلدريسي” أن روسيا تستخدم 
التي متلكها اخلاصة  “ورقة الضغط” 
اتفاقا على  أبرمــت  بعدما  باحلبوب، 
اجليوسياسية  األوضاع  أمل حتســن 
واالقتصادية مللفات تهم روسيا مثل 
العقوبات  وتخفيــف  الطاقة  ملف 
االقتصادية عليهــا، لكن لم يحدث 
حتسنا في هذا امللف بعد أن تعقدت 

األوضاع خالل األسابيع األخيرة.
وأشــار إلــى أن “روســيا تبحث عن 
مصاحلهــا، وإذا كان ملــف الطاقة 
مــن مصلحتها، فملــف الغذاء من 
وبالتالي  أجمــع،  العالم  مصلحــة 
التجارية  العالقــات  تعود  أن  يهمها 

وتستطيع تنفيذ معامالتها”.
أوضح  الروســية،  تأثير اخلطوة  وعن 
احمللل االقتصــادي أن مــن تداعيات 
الغــذاء للتفاقم  أزمة  أن تعود  ذلك 
مجددا، وأن نشــهد موجــة جديدة 
ارتفاعات أســعار الغــذاء على  من 
مستوى العالم مبا يساهم في ارتفاع 

التضخم كذلك.
“األمر ســيكون أكثر صعوبة  وتابع: 
زيادة  في الفترة املقبلــة خاصة مع 
معدالت التضخــم عامليا مع تراجع 
سعر صرف عمالت األسواق الناشئة، 
واضح  يرفع بشــكل  وبالتالي فهذا 

من تكلفة استيراد احلبوب”.
وفــي أحــدث تقرير له، قــال البنك 
الدولي إن انكمــاش قيمة العمالت 
في معظم االقتصادات النامية يؤدي 
إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على 
نحٍو قد يفاقم أزمات الغذاء والطاقة 
التي يشهدها بالفعل كثير من هذه 

البلدان.
وخالل الفصول الثالثة األولى من عام 
2022، بلغ معدل تضخم أسعار املواد 
الغذائية في منطقة جنوب آسيا في 

املتوسط أكثر من 20 باملئة.
أمــا معدل تضخم أســعار األغذية 
فــي املناطق األخرى ومنهــا أمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي، والشــرق 
تراوح  فقد  أفريقيا،  وشمال  األوسط 

في املتوسط بن 12 إلى 15 باملئة.
األكثر  الدول  أن  “اإلدريســي”  واعتبر 
اســتيرادا للحبوب ســتكون األكثر 
تضررا مــن هذه األزمــة الراهنة، مبا 
التأثير بفداحة على ميزان  إلى  يؤدي 

مدفوعاتها ومديونياتها.

النفط انهى تعامالت الشهر االخير على ارتفاع رغم تقلبات السوق
التوقعات مستمرة ببلوغ البرميل مائة دوالر نهاية السنة

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي ، امــس األحد، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 146450 دينــارا عراقيا مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانــت األســعار امس االول الســبت 
146700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 146550 دينارا لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 146450 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومات الطاقــة األمريكية، 
امــس األحد، عــن ارتفــاع صــادرات العراق 
النفطية ألمريــكا لتصل ألكثر من 200 الف 

برميل يوميا خالل األسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة فــي تقرير لها، إن “متوســط 
االستيرادات االمريكية من النفط اخلام خالل 
االسبوع املاضي من تســع دول بلغت 5.357 
مالين برميــل يوميا مرتفعة مبقدار 304 آالف 
برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5.053 مالين برميل يوميا”.
وأضافت أن “صادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت معدل 220 ألف برميل يوميا األســبوع 
املاضي، مرتفعة عن األســبوع الذي ســبقه 
الذي بلغت فيه الصــادرات النفطية ألمريكا 

معدل 130 الف برميل يوميا”.
كما أشــارت إلى أن “أكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلــغ 3.483 مالين برميل يومياً، تلتها 
املكسيك مبعدل 509 آالف برميل يومياً، وبلغت 
االيرادات النفطية من الســعودية مبعدل 325 
الف برميل يومياً، ومن ثــم كولومبيا مبعدل 

215 الف برميل يومياً”.
ووفقــاً لــإدارة، فــإن “كمية االســتيرادات 
األمريكية من النفط اخلام من البرازيل بلغت 
مبعدل 272 الف برميل يوميــاً، ومن االكوادور 
مبعدل 201 الف برميل يوميا ومن ليبيا مبعدل 
90 الف برميل يوميــا ومن نيجيريا مبعدل 42 
الف برميل يوميا، فيما لم تســتورد اي كمية 

من روسيا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ضخ بنك الشــعب الصيني ســيولة نقدية 
صافية فــي النظام املصرفي هذا األســبوع، 
لتلبية الطلب املتزايــد على متويل مدفوعات 
في  احملطمة  املعنويــات  وحتســن  الضرائب، 

أعقاب مؤمتر احلزب الشيوعي الصيني.
قام البنك املركــزي الصيني بضخ ما قيمته 
840 مليار يوان )116 مليار دوالر( عبر اتفاقيات 
إعادة شراء الريبو العكسي لسبعة أيام، وهو 
ثاني أعلى مبلغ مســجل هذا العام، بحسب 

حسابات “بلومبرغ”.
وارتفعت عمليات الضخ اليومية يوم الثالثاء 
بعد أن ســجل مقياس لألســهم الصينية 
انخفاضاً قياسياً وسط مخاوف بشأن التأثير 
االقتصــادي إلحكام الرئيس شــي جن بينغ 
اســتمرار  واحتمال  الســلطة  قبضته على 

سياسات مثل”صفر كوفيد”.

انخفاض اسعار الدوالر في 
بغداد وإقليم كردستان

ارتفاع صادرات العراق النفطية 
إلى أمريكا خالل أسبوع

الصين تضخ 116 مليار 
دوالر لتهدئة األسواق

العراق ثالث أكثر الدول استيرادًا من تركيا في شهر واحد

قرار روسيا بتعليق مشاركتها في تصدير الحبوب يسبب مخاوف من موجة غالء 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2949/ج/2022
التاريخ: 2022/10/26

م/ إعالن
الى املتهم الهارب :

 علي جبار عبد الرضا حساني 
الكناني

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
وفق  2949/ج/2022  املرقمة  الدعوى 
احكام املادة )العاشــرة/5( من قانون 
األحوال الشخصية رقم 188 لسنة 
تبليغك  تقــرر  فقد  املعــدل   1959
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــان 
محليتني للحضور أمام هذه احملكمة 
في موعد احملاكمة يوم 2022/11/30 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 

احملاكمة غيابا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2929/ج/2022
التاريخ: 2022/10/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : 

احمد عبد الهادي صالح 
احلميداوي

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
في الدعوى املرقمــة 2982/ج/2022 
وفق احــكام املادة )1/456( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
املعدل فقد تقرر تبليغك باإلعان عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في موعد احملاكمة 
يــوم 2022/12/4 وفــي حــال عدم 
حضورك ســوف جترى احملاكمة غيابا 

وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 3024/ج/2022
التاريخ: 2022/10/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

راضي عواد دليمي علي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
3024/ج/2022  املرقمــة  الدعــوى 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
املعدل فقد تقرر تبليغك باإلعان عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في موعد احملاكمة 
يــوم 2022/12/4 وفــي حــال عدم 
حضورك ســوف جترى احملاكمة غيابا 

وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 3178/ب/2022
التأريخ/ 2022/10/27

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعني )الدائن(/ ستار حسن عريبي

املدعى عليهم )املدين(/ 1.عاء حســن عريبي 2.عباس حسن 
عريبي 3.احمد حسن عريبي 4.بشــار حسن عريبي 5.ساهره 
حسن عريبي 6.خيرية حســن عريبي 7.قادسية حسن عريبي 
8.ثائره حســن عريبي 9.جنان حســن عريبي 10.اسراء حسن 

عريبي
تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)3178/ب/2022( فــي 2022/9/7 واملتضمن اعان املزايدة إلزالة 
شــيوع العقار املرقم )3146/2م29 داموك( وتوزيع صافي الثمن 
بني الشــركاء كا حسب ســهامه فقد تقرر اعان عن  بيعه 
باملزايدة العلنية خال )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
في صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة هذه 
احملكمة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة التقديرية للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعان واملزايدة.
القاضي االول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
ملك صرف دار ســكني قدمي تقع في منطقة داموك 150 وهو 
مكون من طارمه صغيره ومســقفه بالســندويج واستقبال 
ومطبخ وغرفة نوم عدد اثنني وهول داخلي ومجموعة صحيات 
مسقف الطابق األرضي كونكريت مسلح وفي اطابق العلوي 
أربعة غرف نوم والســقف عكاده واالرضية مبلطة بالكاشي 

املوزائيك القدمي ودرجة عمرانه دون الوسط
املساحه:// 150 م2

الشاغل:/ ستار حسن عريبي ويرغب بالبقاء بصفة مستأجر
القيمة التقديرية:/ 100,000,000  مائة مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2400/ب/2022
التاريخ: 2022/9/22

الى املدعى عليه/ 
سليم حافظ عسكر

اقام املدعي )غالب عواضه زغير( الدعوى 
البدائيــة املرقمــة 2400/ب/2022 وقــد 
أصدرت هذه احملكمة حكما غيابيا بتاريخ 
وثاثمائة  مليون  مبلغ  بتأديته   2022/9/4
الف دينار وجملهولية محل اقامتك حسب 
كتاب مركز شرطة العزه بالعدد 11080 
في 2022/9/19 واشــعار مختار منطقة  
حــي احلــوراء االولى )حســني عبد علي 
لهمــود( تقرر تبليغك باحلكــم الغيابي 
بصحيفتني محليتني ولك حق االعتراض 
على احلكم الغيابي خال املدة القانونية 
البالغــة عشــرة أيام اعتبــارا من اليوم 
التالي من تاريخ النشــر وفي حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونيا سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية. 
القاضي

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
 العدد 4879/ش/2022

الى املدعى عليها 
 أسماء اموري شعوب

اقــام املدعي جاســم شــايع عيدي 
أعاه  املرقمــة  الشــرعية  الدعــوى 
والتي يطلب فيهــا دعوتك للمرافعة 
وجملهولية  ونسب  زواج  بأثبات  واحلكم 
محل اقامتك حســب اشعار مختار 
محلــة 49/210 دار واملرفــق بكتــاب 
مركز شــرطة اجلعيفر بالعدد 11820 
فــي 2022/10/25 عليه  تقرر تبليغك 
رسميتني  محليتني  صحيفتني  اعاناً 
للحضــور امام هــذه احملكمة  بتاريخ 
التاســعة  الســاعة   2022/11/10
صباحاً وعند عدم حضروك او ارســال 
املرافعة  من ينوب عنك ســوف جتري 

بحقك غيابياً وحسب االصول
القاضي 
محمد شاكر االحمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 3011/ج/2022
التاريخ: 2022/10/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : 

عالء محمود عبد امللحمي
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
في الدعوى املرقمــة 3011/ج/2022 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
املعدل فقد تقرر تبليغك باإلعان عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في موعد احملاكمة 
يــوم 2022/12/4 وفــي حــال عدم 
حضورك ســوف جترى احملاكمة غيابا 

وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2390/ج/2022
التاريخ: 2022/10/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : 

علي مهدي جاني ملك شاه
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
في الدعوى املرقمــة 2390/ج/2022 
وفق احــكام املادة )1/456( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
املعدل فقد تقرر تبليغك باإلعان عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في موعد احملاكمة 
يــوم 2022/12/4 وفــي حــال عدم 
حضورك ســوف جترى احملاكمة غيابا 

وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2982/ج/2022
التاريخ: 2022/10/27

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 محمد منخي وادي الدريعي
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
في الدعوى املرقمــة 2982/ج/2022 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
املعدل فقد تقرر تبليغك باإلعان عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في موعد احملاكمة 
يــوم 2022/12/4 وفــي حــال عدم 
حضورك ســوف جترى احملاكمة غيابا 

وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1066/ش/2022
التاريخ/ 2022/10/27
الى/ املدعى عليه/ عمار شعالن تركي

م/ اعالن
اقامــت املدعيــة )عدوية عبد الســتار 
حســن( الدعــوى الشــرعية املرقمــة 
1066/ش/2022 امــام محكمــة األحوال 
والتي تطلب فيها  الشخصية في هيت 
دعوتك للمرافعــة واحلكم بالتفريق وقد 
وردت الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول 
محــل اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
القائم بالتبليغ واملؤيــد من قبل مختار 
احمللة عليه فقد عــني 2022/11/9 موعداً 
للمرافعة وتبليغك بصحيفتني محليتني 
وعليــك احلضور في املوعــد احملدد  او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري 
املرافعــة بحقك غيابياً وعلناً وحســب 

األصول.
القاضي
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2390/ب/2022
التاريخ: 2022/10/30

الى املدعى عليه/
 سليم حافظ عسكر

اقام املدعي )غالب عواضه زغير( الدعوى 
البدائيــة املرقمــة 2390/ب/2022 وقــد 
أصدرت هــذه احملكمــة حكمــا غيابيا 
بتاريــخ 2022/8/15 بتأديته مبلغ مليون 
وســبعمائة الف دينــار وجملهولية محل 
اقامتك حسب كتاب مركز شرطة العزه 
بالعــدد 10731 في 2022/9/8 واشــعار 
مختار منطقة  حي احلوراء االولى )حسني 
عبد علي لهمود( تقــرر تبليغك باحلكم 
الغيابي بصحيفتــني محليتني ولك حق 
االعتراض على احلكم الغيابي خال املدة 
اعتبارا من  أيام  البالغة عشرة  القانونية 
اليوم التالي من تاريخ النشــر وفي حالة 
عدم حضورك او من ينــوب عنك قانونيا 
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية. 
القاضي

فقدان
فقــد بــاج تعريفــي داخلي 
األعمار   دائــرة  مــن  الصادرة 
تشكيات  أحدى  الهندســي 
واألســكان  األعمــار  وزارة 
والبلديــات العامــة بأســم 
يرجى  ابراهيم(  )أسامه جليل 
من يعثر عليها تسليمها الى 

جهة األصدر.

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة / 2022/240
التاريخ / 2022/10/30
الى/ املنفذ عليه )جواد كاظم حسن(

لقد حتقق لهــذه املديرية من جهة ذات 
اختصاص انك مجهــول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
ميكــن اجــراء التبليغ عليه واســتنادا 
للمــادة )27( من قانــون التنفيذ تقرر 
فــي مديرية  باحلضور  اعانــا  تبليغك 
تنفيذ الكوت خال خمسة عشر يوماً 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة 
املعامــات التنفيذيــة بحضورك وفي 
حالــة عدم حضــورك ستباشــر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
اوصــاف احملرر : قــرار محكمــة بداءة 
الكــوت بالعــدد )4265 / ب/ 2021( في 
)2022/2/24( املتضمــن مبلــغ قــدرة 
الف  وخمســمائة  مليون   )1,500,000(
دينار عن دين الدائن )عبد العزيز حسون 

صالح(
املنفذ العدل: 
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
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شعر

صدورها مما جعل كاتبها يشــعر بخيبة 
األمــل، فقضــى بقية حياتــه موظفا 
بسيطا، وميوت مجهوال وبحسب ما ورد 

في مقال الناقــد والباحث عبد احلميد 
املدري) نظرة عامة في النقد األدبي...

أســوق ذلك وأنا أواصل قراءتي لكتاب) 
فاكهــة ليليــة ( قــراءات في الســرد 
للناقد محمد جبيــر الذي يبني فيه بأن 
عام ١٩٢٨ وحتديدا بعــد احلرب العاملية 
إبداعية  الثانية شــهد صرخات والدات 
كثيرة وأسماء عراقية أمثال) عبد امللك 
الدباغ، مهدي  التكرلي، غامن  نوري وفؤاد 
السياب،  بدر شــاكر  عيســى الصقر، 
احليدري،  وصفــاء  بلند  املالئكــة،  نازك 
جواد ســليم وفائــق حســن وآخرين..
األســماء  هذه  صرخات  تعالــت  حيث 
لتعلن شــهادة ميالدها في هذه السنة 
أو التي ســبقتها أو التي تلتها ليقودوا 
في مرحلة الشــباب خطوات التحديث 
والتجديد ويكونــوا قادة املرحلة الثانية 

في الريادة إال وهي » الريادة الفنية » ...
ويوضح الناقد محمــد جبير، أن اجلهود 
دراســة  في  توصلت  العراقية  النقدية 
تلك املرحلــة وما قدمته مــن اضاءات 
فــي وقت كتابتها..مؤكــدا أن البدايات 
قدمت  السردية  للنصوص  الشخصية 
السارد  بال مالمح، غلفها)  لشخصيات 
اخلاصة،  بأفكاره  وشــحنها  بكلمات،   )
إال أن مطلع اخلمســينيات شهد الثورة 
التقنية للنص السردي والتي اجهضت 
تلك الشــخصية، فقد قدم) عبد امللك 
( نصوصا ســردية  التكرلي  نوري وفؤاد 
التي كانت  التقنيــات  متقاطعة مــع 
ســائدة آنذاك ويذكر فؤاد التكرلي في 

مقالــة لــه:) أن األمر املهم بالنســبة 
لي هــو الوعــي بقيمة مــا أكتب أوال 
الكتابة  إتخــاذ منهج  والوعي بضرورة 
التكرلي)  ويضيــف  ثاتيا(  واخلصوصية 
أتذكر اننا -عبد امللك نوري وانا...كنا في 
صحراء أدبية شــبه مقطوعني، امامنا، 
زمنيا، محاوالت محمود أحمد الســيد 
وذنون أيوب و عبد احلق فاضل ويوســف 
متي و عبد اهلل نيــازي وغيرهم ،هؤالء 
كانــوا يكتبــون االقصوصــة بطريقة 
بدائية أو عشــوائية بكلمة أدق تشابه 
إنشــاء طلبة املدارس، مــن جهة أخرى 
كنا نطلع على احملاوالت القصصية في 

اآلداب االوربية واالميركية (...
ومما تقدم اســتطيع القــول أن كتاب) 
فاكهة ليليــة ( للناقــد محمد جبير 
يعد موســوعة شــاملة ملاهية النقد 
األدبي وطرائق وتشعبات هذا الفن الذي 
يســتمد دميومته وخلوده مما يكتب من 
مالمح سردية وفلسفية قد تكون على 
شكل رواية أو قصة قصيرة..وقد تضمن 
الكتاب على مجموعــة قراءات تناولت 
عــددا من التجــارب الســردية لكتاب 
عراقيــني وتركزت على مســيرة الرواية 
تطورها  ومراحــل  القصيرة  والقصــة 
إضافة إلى البحــث والتقصي في حياة 

نخبة مميزة من الروائيني والكتاب.

 

محمود خيون 

كثرت في اآلونة األخيرة النظريات اخلاطئة 
األدبي خاصة  النقــد  بشــأن موضوعة 
بعد أن شــهدت الســاحة األدبية غياب 
رموز كبيرة للنقد ســاهمت في حتديث 
ومارافقها من  النقدية  العملية  وتطوير 
انتكاسات على مستوى املنظور العملي 
والتطبيقي ملتطلبات الشــروع في وضع 
أساسيات وشروط إجراء املوازنات الفردية 
لكل عمل أدبي يــراد تقييمه وتصحيح 
مســارات الكتابة التي تعتمد الســرد 
القصصي أو الروائي وتوافر البناء الفني 
املطلوب لنجاح الغاية وبلوغ الهدف من 
الكتابــة، خاصة أن )النقــد االدبي يركز 
على تقييم اجلوانــب اجليدة والرديئة في 
النص أي أنــه ال يقتصر على البحث في 
عيوب النص فقط، وتكون هنالك أسس 
ومعايير يرجع اليهــا الناقد أثناء حتليله 
للنص االدبــي، إال أن عملية النقد احيانا 
تعبر عن وجهة نظر القــارىء ملا يحدث 
في النص نفسه، فما يعد جيدا وجميال 
لقــارىء معني قد يكون غيــر الئق وغير 
جميــل لقارىء آخر، قــد ال يلقي نص ما 
رواجا مقبوال بني مجتمع القراء في زمن 
ما، ورمبا يقفز قفــزة نوعية في زمن آخر، 
على ســبيل املثال، لم تلق رواية) موبي 
ديك ( للكاتــب األميركي هرمان ملفيل 
التي نشــرت عــام ١٨٥١ م القبول بعد 

اإلخفاقات الفنية لتجربة الكتابة السردية في »فاكهة ليلية« 
لـ«محمد جبير«

يوضح الناقد محمد جبير، 
أن الجهود النقدية العراقية 

توصلت في دراسة تلك 
المرحلة وما قدمته من 

اضاءات في وقت كتابتها..
مؤكدا أن البدايات الشخصية 

للنصوص السردية قدمت 
لشخصيات بال مالمح، غلفها) 

السارد ( بكلمات، وشحنها 
بأفكاره الخاصة، إال أن مطلع 

الخمسينيات شهد الثورة 
التقنية للنص السردي والتي 

اجهضت تلك الشخصية

قصة قصيرة

اصدارات

شوقي كريم حسن

1
*ســمعته قبل حلظات من قراره ،الذي اثار 
واالحتجاج،يقول-احلرب  اجلــدل  من  الكثير 
خطوة عقل بلهــاء لهذا اليجب ان ننصت 
الى لعلعــة الرصاص والهتافات التي تدفع 
بحيواتنا الى مجهول ال نعرف عنه شيئا..!!

وبعد ان صفن،وســعل ملرات عدة ،واشعل 
ســيجارة لف،كان يصنعهــا من ورق االس 
انتهت  لــي   مــكان  والســفرجل،قال—ال 
ازمنــة الهناء ابحثوا لكــم عن طريق يأوي 

خطوكم!!
تراجعت الوجوة التي ازدادت اسمرارا ،وريبة 
،محاولة البحث عن معانــي ارتباكه الذي 

اثار الفرع واالنهزام،مالذي ميكن فعله؟
كانت االلسن تكرر ســؤالها الذي ما كان 
يســتقر عند اجابة حتى نراه يفر هاربا،ثمة 
الكثير مــن اخلطوات تقتــرب االن،وما من 
حلظة ميكن االمساك بها لتدل على الدرب 
الذي يجــب ان يســلكه اجلميع،لف بقايا 
ذكورته مصحوبا بطفلني معجونني بفحم 
الغابات الذي اعتادا العبث به،ورسم اشكاال 
تتحرك  انهــا  الناظرين  توهــم  طوطمية 
الذي  اليقني  زحزحة  عدة،محاولة  باجتاهات 
كانت ليالي الغابات تردده مبا يشبه النواح، 
تأمل الولدين راســما دوائر ومربعات،وعيون 
عمي الترى سوى ظلمة الطريق ووحشته، 
وحده الصبي الذي داف جمجمته منذ كان 
بحجم ثمــرة جوز،بالكثير من اخملاوف التي 
فؤاده  لصق  حكاياته،يجلســه  تســربلت 
ليحشوا االعماق مبا الميكن تصديقه،يقول—

نحن الســود خلقنا لنمأل الكون مبسألتني 
هذه  فارقنا  عقولنــا  فارقــت  مهمتني..إن 

األرض غير العادلة!!
ينظره الولد مبتسما،فلقد سمع جده ذات 
مره يقول—الزنوجة بدعة لســرقة حيواتنا 
اللون فــارق كاذب.. البياض عزلــة االلوان 

وحياديتها!!
وســمعه مره يهمس جلدته،بصوت يشبه 

مواء قطــة —هم اليعرفون ماتعني ثمرة 
الكاكاو !!

والنه عارف الى ماذا توصل ذيول الطرقات، 
يشير باصبحه املهتز مثل وتر،ليقول.

-االمكنــة ارواح خاويــة بالنســبة لنا 
الليل..آهاتنا  عند وحشة  االصفني  نحن 
النســوة  ارداف  واصوات طبولنا واهتزاز 
املدججــات باالهتزاز هن الق الكون الذي 

دمره البياض بعفونته!!
حفظ الولد كل هذا، وحني يصاب بلوثة 
حزن ،يندغم وصراخ وحدته التي اليعرف 
الكتابة،صاريدون  تعلم  خالصا،حني  لها 
يردده على ظهر  كل مايســمعه،ويظل 
بعويل اليدري  تنزرف حنجرته  قلب،حتى 
اول  عند  عليه،احلــرب  اســتحوذ  كيف 
االبواب التي تــؤدي الى الغابة،واليقدران 
يرفض لوالده طلبا،طــوى بقايا امتعته 
واتبع اخلطوات التي كانت تغذ الســير 
الــى حيث اخلــالص، اجملهول،هــل تدله 
احلكايــات علــى درب يأخــذه الى ضوء 
الرؤيا،وعنفــوان اجلــذب الذي يحســه 

يداعب شغاف القلب،خطوه املرتبك،اقام 
يقني الوصول،لكن كيف...كيف؟

هذا ما كان يصــرخ به،كلما وجد نيران  
العبث تلتهــم ملم االشــجار وقوامها 

االخذ بالتالشي.
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البحث عن خالص،يبدو مستحيال،بني تيه 
النيران،وفوهات  وســط غابات تالحقها 
تطلق  ،حــني  ابتهاجهــا  بنادق،تعلــن 
رصاصها مــن دون رحمة صوب الصدور 
املتصاعدة الوجيف،تتسارع اخلطوات،مع 
نعيــق الصــوات ال نعــرف الفتها، قبل 
اجتيازهــم الــدرب االول املــؤدي الــى 
البحر،كلما خدرت االقدام،تعالى الصوت 
احلاث على االســتمرار—ال حــل. امامنا 
اسرعوا..ال تسلموا ارواحكم ملوت ارعن..

وجودنا جمال الكون وهم عتمة احملو،،
دون رغبــة باالســراع، وبرفقة حنني الى 
فراش يهدهد الروح،تنجر اخلطى،ملغومة 
مبئات من االســئلة العمياء. يقول اجلد 

قبل مجــيء البنادق—الســؤال االعمى 
حيرة نفس التــدري من اين اتت والى اين 

متضي!!
 لكنــه مــا وجد ثمــة ســؤال اعمى 
تشــبه  بعيون  تنظــره  ابدا،االســئلة 
جمر املواقد،ترمي إليــه بوابل مدرار من 
بالفزع،يلتصق  احساسة  االحزان،حلظة 
جذعــه االنحف مــن  عود سيســبان 
،بجســد االب الذي شــعر حلظتئذ ،ان 
الولد تاه كثيرا في دروب حطمت الرغبة 
بعدم الســماح له بالوصول اليها، في 
قريتنا،التي ظلت منســية حتت حماية 
الغابات الكثيفه، ليالينا التتشــابه،وما 
نعــرف او نقبــل الركود،نطلــق الكفنا  
رغباتها فــي مداعبة اجســاد الدفوف 
البيض،والتــي ما تلبــث ان تهدر بأنني 
موحش يخترق قلــب الظلمة من اجل 
ومقاصده،تنفلت  غاياتــه  الى  الوصول 
صائحة)هي  عقالها  عن  االولى  احلنجرة 
يالليل ياليل...يانســمة الــروح و احالم 

الوقت والرجه(!!

ترد احلناجر ماســكة شعفة الليل الذي 
احس باخلذالن فاعلن استســالمه.،تفور 
لوعة احلناجر االخرى،فتردد) انه ابن الليل  
انه ضوء الفرح وسنني  ..وعنوان وجوده.. 

احملبة و رجه(!!
االرواح مجتــازة كل عقبات  تتصاعــد 
وجودهم  المتنــح  التي  البيــض  ايامها 
ســوى الكــد والكــدر والركود،الليــل 
وحــده مينحنا فرصة لتهشــيم لواعج 
االرواح،الليل صناعة زجني ، ودف،وحنجرة 
الســماوات   الطني،تغمــض  بطــراوة 
بقهر  تشــتعل  بغتة  مباصرها،النهــا 
النداءات التي تتكرر ،كلما تعالت مواجع 
الدفوف، لتشق ثياب احلنان،يسألني االب 
،بعد ان يتنفس  صعداء جنونه—كن قويا 
حســابها،،،حيث  خطوة  لكل  واحسب 
الهات  ينصت  غريبا..والاحد  تكون  نصل 

غريب!!
الادري كيــف توصل الى هــذه النتيجة 
قريتنــا  ماغــادر  الــذي  املذهلة،وهــو 
الغابات، وحيواتها،  املســكونة، بهمس 
يرقب  ادركته شيخوخة اخلوف،ظل  حني 
الطرقات،ليمســك باذيــال الراجعــني 
عنوة،محملني بالكثير من اسرار اجملهول،

-الى اين تأخذنا األيام؟
كشــف  حلظة  الشــفاه،وعند  تصفن 
نحن  باالحمــرار،  املزجج  بريقهــا  ميوت 
زنوج الزجنار ال جنيــد غير مرغلة االحالم 
ومنذ  ليلــة  حناجرنــا،كل  تــراب  عند 
االرض  حام،نرفــس  باكذوبــة  جــيء 
التي  االكاذيب  تعرية  احتجاجا،محاولني 
جعلت منا مخلوقات زائدة،خلقها الرب 
لتكون،ابنة الســياط واالمتهــان، تدور 
شــيخوخته،حول الوجوه التي ايبسها 
الضيم،لكنها ترمي بــه الى آتون نيران 
عند  وحيدا  تدفنه  لكي  تتعالى..تتعالى 

اطراف االنهيار!!

»احلرب الباردة اجلديدة«
»احلرب الباردة اجلديدة« عنوان النســخة 
العربيــة من كتــاب الباحــث اللبناني 
جلبير األشــقر، والتي تصــدر قريباً لدى 
»دار الســاقي« بترجمة عمر الشافعي. 
ينطلــق الكتــاب من التحذيــرات التي 
أُطلقت ربيع هذا العــام من وقوع حرب 
باردة ثانية، بالتزامن مع اجتياح روســيا 
أوكرانيا، وما ترّتب على هذا االجتياح من 
انقسام املشــهد السياسي الدولي بني 
روســيا والصني وحلفائهما، وبني أميركا 
واملعســكر الغربي وحلفائهما. يتساءل 
أستاذ الدراسات الشرقية واألفريقية في 
»جامعة لندن«: ماذا بعد أوكرانيا؟ وكيف 

ميكن أن تبدو مالمح عالٍم أكثر سالماً؟

»روبنسون كروزو املسلم«
بتوقيع أنور الشــامي، صــدرت عن »دار 
الكرمــة« الترجمة العربيــة من كتاب 
الرحمن  »روبنسون كروزو املسلم« لعبد 

البرتغالي  يروي قّصــة  والــذي  عّزام، 
فيرناو لوبيز الذي أبحر مع جيش بالده 
إلى الهنــد عــام 1506، لكّنه اعتنق 

اإلسالم هناك، وتزوَّج مسلمة، وحارب 
أبناء بلده، قبل أن يُقَبض عليه ويُجدع 
أنُفــه وتُقطع يــده اليمنــى بتهمة 

اخليانة، ويوضع على منت سفينة كي 
تعيــده إلى البرتغــال، لكّنه يغادرها 
في جزيرة ســانت هيالنــة املهجورة. 

البهجة:  »مملكة  عــزام:  مؤّلفات  من 
حكايات جالل الدين الرومي«، و«صالح 

الدين وإعادة إحياء املذهب السّني«.

النسخة العربية من رواية 
»الشاب«

بترجمــة مبارك مرابــط، صدرت عن 
العربية  النسخة  اجلمل«  »منشورات 
من رواية »الشاب« )2022(؛ أحدِث ُكتب 
الفرنســية  الروائية   ،)1940( إرنو  آني 
احلائزة على »جائــزة نوبل لألدب« هذا 
العام. تســتعيد إرنو فــي هذا النّص 
القصير، الذي يقع ــــ كأعمال أُخرى 
ـ في منطقٍة بني الرواية والسيرة  لهاـ 
الذاتية، عالقًة عاطفية جمعتها، قبل 
سنوات، بشاب يصغرها بثالثني سنة؛ 
يُراســلُها طالباً  وهو طالُب أدب كان 
لقاءها، فتدخل معه في عالقة دامت 
أربع ســنوات. تقول إرنــو في مطلع 
الكتاب: »إن لم أكتبها، ال تبلغ األشياُء 

مداها وتظّل مجرَّد أشياء عشتها«.

محمد العناز 
--1 

الَقِصيَدُة َمْقَبرَُة الـَمْعَنى

ارُ ُقُبورٍ اِعُر َحفَّ وَالشَّ
وَِفي األُْمِسَياِت

تُْنَصُب واَلَئُِم الرِّثَاِء

--2
ِفـي واَلَئِِم الرِّثَاِء

تَـُموُت الَقِصيَدُة
وَاألَيَادِي الـُمَبارِكُة

الَ تَْقَبُل الَعزَاَء

--3
الَقِصيَدُة اللَِّقيَطُة

الَ َعنْيَ لَـَها
تَُقضُّ َمْضَجَعَها

َفَواِجُع الـَمْوتَى
وََحَكايَاُهْم

--4
الَقِصيَدُة الـَمْنِسيَُّة

ِفـي دُوالٍَب َقِدميٍ
َشِهَدْت ذُبُوَل َمْعَناَها

وَكأَيِّ ُمـَحارٍِب َقِدميٍ
َهادَِة َمازَالَْت تََتَشبَُّث بِالشَّ

--5
الَقِصيَدُة الَِّتـي اْغَتَسلَْت ِمْن ُحلِْمَها

تَُفتُِّش ِفـي ُمْسَودَّاتِـَها
َعْن َعنْيِ الـَمْعَنـى

وََخلَْف التَّْشِطيَباِت
ُر يََتَوارَى السِّ

--6
الَقِصيَدُة تَْغَتاُل ُحلَْم الـَمْعَنـى

ٍس َخَشِبـيٍّ بِـُمَسدَّ
وَتَُساِمُر الـَمْوتَى

لُِتْضرَِم النَّارَ
ِفـي ُقُبورِ الـَحَياِة..

* شاعر مغربي

َعْيُن الـَمْعَنى

زنجار ابيض
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من اعمال الفنان جبر علوان



حلبجة ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت اللجنــة املشــرفة على 
مهرجــان الرمــان فــي حلبجــة 
 250 الثامنة أن أكثر من  بنسخته 
ألــف شــخص زاروا املهرجان منذ 
اليــوم األول من انطــاق فعالياته 

ولغاية يومه األخير امس االحد .
املشــرفة على  اللجنــة  وقالــت 
املهرجان في بيان ، تابعته الصباح 
اجلديــد ، إنه هــذا العــام ، على 
عكس األعوام الســابقة وبحسب 
 250 زار أكثر من  اإلحصائيات فقد 
ألــف شــخص مهرجــان الرمان، 
واصفة عــدد احلضور بأنــه »رقم 

جديد«.
الزوار  البيــان أن هــؤالء  وأضــاف 
والســياح من محافظــة حلبجة 
كردســتان  إقليم  وبلــدات  ومدن 
إلى  العراق حضروا  وجنوب  ووسط 

املهرجان.
كما أشــارت اللجنة املشرفة على 
املهرجان، إلــى أن عائدات املهرجان 

قد جتاوزت 950 مليون دينار.
وتابع البيــان، ان« مهرجان حلبجة 
الثامنــة هو  للرمــان بنســخته 
مشــروع مشــترك بــن املديرية 
العامــة للزراعــة فــي حلبجــة 

وشبكة منظمات حلبجة.
املهرجــان  فعاليــات  وانطلقــت 
الثامن للرمان، اخلميس املاضي، في 
محافظة حلبجة بإقليم كردستان 
مبشــاركة مئات املزارعن وأصحاب 

البساتن.
بســتاني   400 من  أكثر  وشــارك 
ومزارع من خال عرض منتوجاتهم 

في املهرجان الذي استمر ملدة ثاثة 
أيام.

ويعد محصــول فاكهة الرمان في 
حلبجــة من أشــهر املنتجات في 
إقليم كردســتان، حيث مت تصديره 
في األعوام األخيرة إلى خارج العراق، 
ومن املقرر إرسال رمان حلبجة إلى 

اإلمارات هذا العام ايضا. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حقق طائر صغير رقماً قياســياً 
ألطول رحلة طيران اســتغرقت 
11 يومــاً مــن أالســكا إلــى 

أستراليا.
املاراثونية  برحلته  الطائر  وانتزع 
الرقم القياســي من طائر بالغ 
كان قد أكمــل رحلة بطول 13 

ألف كيلومتراً العام املاضي.
وبلغت املســافة املقطوعة في 

دون توقف،  8425 ميــاً  الرحلة 
خال هجــرة الطائر عبر احمليط 

الهادئ.
وأوضح علماء أن الطائر، واسمه 
العديد  من  واحداً  يُعدُّ  غودويت، 
من الطيور التي أُرفق بها عامة 
5G لألقمــار الصناعية من أجل 

تتبع أمناط الهجرة.
ويبلغ غودويت من العمر خمسة 
أشــهر، ووصل أالســكا في 13 

خليج  فــي  هبط  ثــم  أكتوبر، 
تسمانيا  شرقي  شمال  أنسونز 

في أستراليا في 24 أكتوبر.
وقال شــون دولي، مدير الشؤون 
العامة الوطنــي في »بيرداليف 
إن الشــيء األكثر  أســتراليا«، 
روعة هو أن الطيــور الصغار ال 
تهاجر مع البالغة التي تقلع من 
القطب الشــمالي قبل الطيور 

األصغر أحياناً.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعاني الكثير من الناس مشــكات 
مختلفــة فــي البشــرة تؤثر على 
صحتهــا وحيويتهــا، فيمــا أكد 
باحثون أن الظواهر اجلوية املتطرفة، 
ســواء كانت احلارة أو البــاردة، لها 
تأثير سلبي كبير على أمراض اجللد.

املترتبة  واآلثــار  الطقــس  تقلبات 
عليه من فيضانات وأمطار وجفاف، 
تنعكس سلبا على صحة اجللد، هذا 
اجللدية  األمــراض  خبراء  يؤكده  ما 
من جامعــة فاندربيلت األميركية، 
إذ يــرون أن آثار الطقــس والظواهر 
اجلوية األخرى، تســبب مشــكات 

عديدة فــي اجللد، كمــا أنها تزيد 
من خطر التعــرض ألمراض جلدية 
معدية. وفــي مراجعتهم أكثر من 
200 بحث طبــي، وجد الباحثون أن 
تغّير املناخ، يؤدي بالفعل إلى أمراض 
لدى  بشــكل خاص  تظهر  جلدية، 
كبار الســن، أو األشــخاص الذين 
يعيشون في مناطق فقيرة ومهملة 

من حيث الرعاية الصحية.
تأثيــر  علــى  الباحثــون  ويرتكــز 
الفيضانــات التــي تعّرضــت لها 
مناطــق مختلفة من العالم، حيث 
وامللوثة،  الراكــدة  املياه  ســاهمت 
باإلصابة  والرطوبة،  للحرارة  إضافة 

مبشــكلة التهاب اجللــد التأتبي أو 
والفطريات  الشباب،  وَحّب  اإلكزميا، 

اجللدية.
وبحســب اختصاصــي األمــراض 
اجللدية والتجميل الدكتور محسن 
قلعه جي، فإن اجللد يتأثر بالعوامل 
اخلارجيــة بدرجــة بســيطة مثل 
حاالت اجلفاف والتقشر، وقد يتطور 

األمر إلصابات فطرية والتهابات.
التي  امليــاه  أن  وأكــد قلعه جــي 
تكون ملوثة يكون لهــا تأثير كبير 
على اجللد، إذ قد تتســبب بإضعاف 
املناعــة، فضــا عن احلساســية، 

واإلصابات البكتيرية.
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ملونشريط
هروب الكوبرا القاتلة من 

حديقة حيوان سويدية
 ظلــت حديقــة حيوانات ســويدية مغلقة 
بشكل جزئي بعد ثاثة أيام من هروب »ملك 
الكوبرا« وطوله ثمانيــة أقدام )2,44 م( أمام 

زوار هائجن مرتعبن.
ومت تغيير اسم الثعبان السام، السير فاس - 
أو »الســير هيس« - رسميا إلى »هوديني« إثر 
انزالقــه من حوضه املائي ، بعد أيام فقط من 

وصوله.
وأكدت حديقــة احليــوان أن »الزائرين صوروا 
الكوبرا تنزلق« مــن خال مصباح مثبت، مع 
آخر حتديث يحذر من أنه »لم يتم اإلمســاك 

به بعد«.
وعرض أحد املقاطع عبر اإلنترنت زائرا مذعورا 
وهو يســأل: »هل من اآلمــن أن أكون هنا؟«. 
وأجاب أحــد املوظفن بهدوء في املقطع: »ال، 
.AFP لكننا نعمل على ذلك«، بحسب وكالة

واعتــرف أحد حراس الثعابن، بو جونســون، 
لصحيفة Dagens Nyheter السويدية: »من 

الواضح أننا ارتكبنا خطأ«.
وقال املدير إن احلديقة ســتظل مغلقة حتى 
تنتهي عمليــة إيجاد »هودينــي« - مع بقاء 
أجزاء أخرى من حديقة احليــوان، مبا في ذلك 

متجر الهدايا، مفتوحة.
وعلــى الرغم من كــون الكوبــرا أحد أكثر 
الثعابن فتكا - فقد أصــرت حديقة احليوان 
على أنــه »ال يوجد خطر علــى املوظفن أو 

الضيوف«.
وصرحت حديقة احليوان بــأن »خطر خروجه 
يعتبر غيــر موجود« - مضيفــة أنه حتى لو 

متكن من اخلروج، »لن ينجو من املناخ البارد«.
وحتى ذلك احلن، استخدم املوظفون الدقيق 
لتتبع حــركات الثعبــان، والفخاخ الاصقة 
لرؤية  اخلاصة  والكاميــرات  عليــه،  للقبض 
.AFP الزوايا والشقوق األصغر، حسبما أفادت

إكتشاف مادة »غامضة« ناقلة 
للكهرباء تحير العلماء

 
اكتشــف علمــاء فــي جامعة شــيكاغو 
األميركية مادة جديدة ميكن إنتاجها بشــكل 
مشابه للباستيك، ولكنها موصلة للكهرباء 

مثل املعدن.
وعلى وفــق التقرير الذي نشــر فــي مجلة 
»نيتشــر« العلمية، فإن املادة املكتشــفة ال 
تتوافق مع اإلطار اجلزيئي املشــترك ملوصات 
أخرى معروفة مثل املعادن، حيث تضم خليطا 

من اجلزيئات املفككة.
ووصف معدو التقرير بأن االكتشــاف يتحدى 
قواعد اخلصائص التي جتعل مادة ما قادرة على 
توصيل الكهرباء، حســبما نقلت شبكة »يو 

بي آي« لألنباء.
وقال أســتاذ الكيمياء املســاعد في جامعة 
جون  الدراســة،  مؤلفــي  وكبير  شــيكاغو 
أندرســون، إنه ال توجد نظريــة قوية ميكنها 
تفســير قدرة املــادة اجلديدة علــى توصيل 

الكهرباء.
وأضــاف أندرســون: »هناك فرضيــة واحدة 
تقول إن املادة تتشــكل في طبقات، وعندما 
تدور هذه الطبقات، تصبح مضطربة، وتظل 
اإللكترونات قادرة علــى التحرك في أي اجتاه 
طاملا أن الطبقات تتامــس، وتكون النتيجة 

في النهاية توصيل الطاقة الكهربائية«.
وبخاف املعادن املوصلة والتي تتطلب جلعلها 
ناقلــة للطاقــة إخضاعها ألعمال شــاقة 
تشمل الصهر والتشــكيل، فيمكن تصنيع 
هذه املادة اجلديدة بســهولة نسبية في ظل 
ظروف بسيطة، ما يفتح الباب أمام ابتكارات 

جديدة.

البصرة - سعدي السند: 

تلبيًة للدعوة املوجهة من القائمن 
علــى فعاليــة شــهر التوعيــة 
تشرين  وهو شهر  الثدي  بسرطان 
االول والتي اقيمت في إحدى قاعات 
مشتل الفارس في ساحة الطيران 
)الصباح  حضرت  البصرة  وســط 
التوعوية  الفعاليــة  هذه  اجلديد( 
والتثقيفيــة التــي بــدأت بعزف 
النشــيد الوطني ثم ألقى معاون 
محافــظ البصرة معن احلســن  
كلمة نقل في مســتهلها حتيات 
املهندس اسعد العيداني محافظ 
البصرة وأكــد أن احلكومة احمللية 
تعطي هذا املوضوع الذي اجتمعنا 
من أجلــه اليوم اهمية خاصة من 
للمجتمع  العامــة  الصحة  اجل 
اذ البد من التوعية وحث النســاء 
علــى مراجعة املراكــز املفتوحة 
واخلاصــة  املستشــفيات  فــي 
بالكشف املبكر عن سرطان الثدي 
لتحصينهن من هذا املرض ، أعقبه 
صبيح الهاشمي رئيس احتاد رجال 
األعمال في البصــرة بكلمة أكد 
فيهــا تعاون االحتاد مع كل اجلهات 
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني 
التي  والفعاليات  األنشطة  لدعم 
تخدم اجملتمع انطاقا من ان االحتاد 
في خدمة اجملتمع منذ تأسيســه 
فــي البصرة عــام ٢٠٠٤ والى االن 
وبهذا التعاون نرتقي بكل ما يخدم 

البصرة وأهلها الكرماء الطيبن.
بســرطان  التوعيــة  أهميــة 
الثديألقــت بعد ذلــك ) الدكتورة 
فّي ســعود السياب ( اختصاصية 
في  والتوليد  النســائية  االمراض 
مستشــفى املوانــئ محاضرتها 
بأهمية  واخلاصــة  النــدوة  فــي 

مبّينًة  الثدي،  بســرطان  التوعية 
ان اإلحصائيات والدراســات احمللية 
تشــير الــى أن معظــم احلاالت 
التي تصيب املــرأة العراقية، عادًة 
متأخرة  مراحل  في  تُكتشــف  ما 
يصعب التحكم فيها بواســطة 
العــاج، وأن كثيراً من ضحايا هذا 
املرض هن في مقتبل العمر ، وهذه 
حالة نادرة احلــدوث في اجملتمعات 

والدول الغربية.

وجود كتلة جديدة  أو غريبة في 
الثدي

وقالــت ملعرفة االصابــة وضرورة 

اختاف  يظهر  الطبيــة  املراجعة 
او عن  الثدي عن اآلخــر  بشــكل 
او  لينة  املعتــاد وكتلــة صلبــة 
متحركــة او ثابتة ووجــود كتلة 
في االبــط وتغّير شــكل احللمة 
وتراجعها للداخــل ووجود افرازات 
غريبة من احللمــة دموية قيحية 
خضراء صفــراء و اي افراز من هذا 
النوع ولون اجللد وال تتسبب بعض 
أنواع سرطان الثدي في أي أعراض 
فــي املراحــل األوليــة، لذلك من 
الضروري إجراء فحوصات منتظمة 
الثدي  ولكن أولى عامات سرطان 
ظهورا هي وجــود كتلة جديدة أو 

غريبة في الثدي .

الفحص الذاتي في املنزل 
بالوقوف أمام املرآة

وأوضحــت : ومــن الضــروري أن 
الشــكل  على  النــاس  يتعــرف 
لثديهم  النموذجيــن  واملظهــر 
حتــى يتمكنوا من اكتشــاف أي 
نشــر  أهمية  تأتي  وهنا  تغييرات 
الوعي ومعرفة عوامل اخلطورة من 

سرطـان الثدي.
و ان الفحص الذاتي الذي تقوم به 
الوقوف أمام  املرأة في املنزل هــو 
التجرد مــن منطقة  بعــد  املرآة 

الصــدر، ثم وضــع الذراعن على 
الثدي  شكل  من  والتأكد  اجلانبن 
أو احللمــة أو أي تغيرات فى اجللد 
عــن مــا كان عليه فى الســابق 
ووضع اليدين على منطقة احلوض 
مع الضغــط قليــاً واالجتاه إلى 
األمام، ثم التأكد من حدوث تغيير 
أو تورم في شــكل احللمة و وضع 
اليديــن خلف الــرأس، ثم توجيه 
الكتف إلى األمام مع التركيز في 
شــكل حلمة الثدي... و تقسيم 
الثدي إلى أربعــة أماكن و فحص 
الثاثة  األصابــع  براحة  الثديــن 
بطريقــة دائريــة مقابل القفص 

بشــكل  الضغط  ثم  الصــدري، 
منتظم على كل مســاحة الثدي 
خاصة املنطقة التى خلف احللمة 
وان ال تنسي فحص املنطقة التى 
براحة يديك ألنها جزء  اإلبط  حتت 
الفحص والضغط  أساســي من 
على احللمة مع ماحظة وجود أى 
إفرازات خاصة لو كانت مصحوبة 
بدم و االســتلقاء على ظهرك ثم 
وضع وســادة حتت الكتف األيسر 
ليصبح الثدي مســطحا وسهل 
الفحــص ألكتشــاف اي تكتــل 
يتم  اليمنى  اليــد  وبأســتعمال 
األيســر ثم فحص  الثدي  فحص 
اجلهة الثانية بنفس الطريقة وفي 
حالة الشعور باي كتلة غير عادية 
اثناء الفحص الذاتي يجب التوجه 
الى الطبيب والتحقق من السبب 
مع االخذ في االعتبار انه ليســت 
كل الكتــل تــدل علــى االصابة 

بسرطان الثدي.

أّي سيدة بعد األربعن يجب ان 
تعمل اشعة للثدي

ان هنــاك ضرورات  الى  وأشــارت 
بالفحص مرة كل ســتة أشــهر 
مع الفحص الســريري والفحص 
بالســونار وهو ضــروري في حالة 
الشكوى من احدى عامات امراض 
الثدي في اي وقت وحتى في وقت 
الرضاعة واحلمل وكذلك الفحص 
باملاموغرام واي سيدة بعد األربعن 
يجب ان تعمل اشــعة للثدي كل 
ورمبا  ثاث ســنوات  الى  ســنتن 
اصغر من هذا العمــر في حاالت 
باخلزعة  الفحص  وهنــاك  خاصة 
واالشــعاع والعــاج باالشــعاع 
باألدويــة  والعــاج  الكيميــاوي 
والهرمونات  واجلراحة  الكيميائية 

وغيرها.

فعالية توعوية وتثقيفية للكشف
 المبكر لمرضى سرطان الثدي

ضمن سلسلة ندوات شهدتها البصرة.. 

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

بّينت دراسة حديثة أن شكاً من 
موجود  الصوتي  التعبير  أشكال 
لــدى أكثر من 50 نوعــاً حيوانياً 
كان يُعتقد ســابقاً أنها صامتة، 
أن  موضحًة  الســاحف،  ومنها 
مصدر هذه امليزة سلف مشترك 
مع أنواع أخرى يعود إلى نحو 400 

مليون عام.
بدأ كل شيء خال رحلة بحثية 
عن الساحف في غابات األمازون 
األحياء  عالــم  بقيــادة  املطيرة 
يورغيفيتش  غابرييــل  التطوري 
كوهــن، وهــو املعّد الرئيســي 

للدراسة.
وقال كوهن لوكالة فرانس برس: 
»عندمــا عدت إلــى املنزل، قررت 
تســجيل أصــوات حيواناتــي«، 
هوميروس  الســلحفاة  ومنهــا 
املوجودة لديه منذ أن كان طفاً. 
هذه  أن  العالِم  اكتشف  وبعدما 
احليوانات تُصــدر أصواتاً، بادر إلى 
تســجيل أصوات أنواع أخرى من 
باســتخدام كاشف  الساحف، 
إذا  املاء  فــي  الصوتية  للموجات 
لــزم األمر للتمّكن مــن التقاط 

هذه األصوات.
وأضــاف الباحــث فــي جامعة 
زوريخ: »تبــّن أن كل األنواع التي 

استهدفتها التسجيات، أنتجت 
أصواتــاً، ما جعلنا نتســاءل عن 
عدد احليوانات األخرى التي يُعتقد 
أنها صامتة وتنتج أصواتاً أيضاً«.

ورصدت الدراسة التي نُشرت في 
مجلة »نيتشر كوميونيكيشنز« 
50 نوعاً من الساحف باإلضافة 
إلى ثاثــة »حيوانات غريبة جداً« 
يُعرف عنها أنها صامتة. من بينها 

سمك الرئة )له رئة باإلضافة إلى 
خياشيمه(، والضفادع الثعبانية، 

وهي برمائيات لها شكل ديدان.
حتــى أن الفريق ســجل أصوات 
عثر  الزواحــف،  من  نــادرة  أنواع 
عليها فقط فــي نيوزيلندا، وهي 

»تواتارا«.
كل هذه احليوانات تنتج أشــكاالً 
صوتيــة، كنقرة مثــاً أو تغريدة 

أو صوت نغمي، حتــى في حالة 
الراحة أو بضع مــرات فقط في 

اليوم، وفقاً للدراسة.
وجمــع الباحثــون نتائجهم مع 
بالتاريــخ  املتعلقــة  البيانــات 
التطــوري للتواصــل الصوتــي 
لدى 1800 نــوع حيواني آخر، ثم 
اســتخدموا تقنية تسمى إعادة 
بناء األســاف، تتولى احتســاب 
مشتركة  خاصية  وجود  احتمال 

بن عدد من األنواع في املاضي.
وقال الباحث »وجدنا أن الســلف 
كان  اجملموعة  لهــذه  املشــترك 
يُنتــج أصواتاً ويتواصل عن قصد 

باستخدام هذه األصوات«.
قبل  يعتقــدون  العلمــاء  وكان 
هذه الدراسة أن كاً من رباعيات 
الســاحف،  ومنهــا  األرجــل، 
واألســماك الرئوية تطور بشكل 
منفصل عن اآلخر إلى شكل من 
الدراسة  لكّن  الصوتي.  التواصل 
اجلديــدة »آظهــرت العكــس«، 
األرجــل  رباعيــات  أن  بّينــت  إذ 
واألســماك الرئوية متحدرة »من 

املكان نفسه«، بحسب الباحث.
وكان هــذا الســلف املشــترك 
يعيش قبل 407 ماين سنة على 
األقل، خال حقبة احلياة القدمية 

)أو الباليوزويك(، وفقاً للدراسة.

دراسة تؤّكد قدرة السالحف على التواصل الصوتي

بمشاركة مئات المزارعين ..

اختتام فعاليات مهرجان الرمان الثامن في حلبجة
برغم صغر حجمه.. طائر يحقق

رقمًا قياسيًا ألطول رحلة

تأثير الظواهر الجوية المتطرفة على البشرة
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شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
 TK.TND.LOM.2022.337 تعلن املناقصة رقم

لتقدمي خدمات اجلس اإلنتاجي والتثقيب ملنطقة التعاقد 
حقل غرب القرنة )مرحلة 2( في جمهورية العراق

تقوم شــركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل مشــروع غرب القرنة )املرحلة 2( في جمهورية 
العــراق بتطوير حقل غرب القرنة2- في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شــركة نفط البصرة التابعة 

لوزارة النفط العراقية.  
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة 
في تقدمي خدمات مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق 

مبوجب القوانني العراقية النافذة و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

أ ( أال يقل حجم األعمال السنوي خالل السنوات الثالث )3( األخيرة عن )2,000,000.00( دوالر أمريكي؛
ب ( تنفيذ عمليات اجلس والثقب في 30 بئراً مائلة على األقل خالل السنوات الثالث )3( األخيرة؛

ت ( تقدمي التأمينات األولية املطلوبة بقيمة 100,000.00 )مئة ألف( دوالر أمريكي؛
ث ( ترخيص ساري املفعول للعمل باملتفجرات صادر من السلطة العامة اخملتصة.

ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة 
تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة 
من قبل الشــخص املفوض في موعد أقصاه 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022(. من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى 

اتباع التعليمات احملددة على الرابط أدناه:
http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders 

على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:
•  اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص 

املفوض باالتصاالت وعنوان بريده االلكتروني.
يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب 

خطي كما ذكر أعاله.
يتم تقدمي اجلزء الفني من العروض )نســخة ورقيــة( بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور فــي وثائق املناقصة قبل 

الساعة 3:00 م )بتوقيت العراق( من تاريخ 12 كانون األول/ ديسمبر 2022.
يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي:  

.tender@lukoil-international.com

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 337.TK.TND.LOM.2022 for Production Logging and 

Perforation Services at West Qurna )Phase 2( Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the 
Republic of Iraq, is developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service 
Contract signed with the Basra Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of services similar by nature 
to the subject of the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their 
country of certification to perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in 
Tender Documentation, including:
a( the average annual turnover for the last 3 years to the amount of not less than USD 2,000,000.00 )two 
million(;
b( performed logging and perforation operations for a minimum of 30 slanted wells, during the past 3 
years;
c( to be able to submit Bid bond in the amount of 100,000.00 )one hundred thousand( US Dollars;
d( valid authorization to work with explosives issued from appropriate public authority.
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along 
with sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements 
set out above )applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before 
November 14, 2022(. To submit the written application please follow the instructions specified to the 
following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his 
e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late 
arrival after submission of a written application as noted above.
Envelopes with Technical parts of the Bids )hard copy( shall be delivered to the address specified in 
Tender Documentation before 3:00 p.m. )Iraq time( December 12, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.
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الجوية يعتلي صدارة 
دوري الكرة الممتاز 

18 وساما ملونا 
الثقال البارالمبية 
في بطولة افريقيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اسفرت مباريات أمس ضمن اختتام منافسات 
اجلولة اخلامســة لدوري الكــرة املمتاز عن فوز 
الزوراء على نوروز بأربعة أهداف لهدفني، سجل 
للزوراء عالء عباس 38 و83 وحسن عبد الكرمي 28 
وعلي يوسف 91.. ولنوروز إبراهيم غازي 81 ودانا 
مصطفى 86، وحقــق اجلوية فوزا كبيرا بأربعة 
أهداف نظيفة على فريق نفط ميســان، وأتت 
أهدافه بإمضاء محمد قاسم 18 وحسني جبار 
60 ومهند عبد الرحيم من ركلة جزاء 81 و1+90 
..  كما فاز النجف علــى مضيفه زاخو بهدف 
معــني أحمد في الدقيقــة 61.. وفاز الكهرباء 
بهدفني لهدف على فريق نفط البصرة، سجل 
للكهربــاء الســنغالي دواودا غامبي من ركلة 
جزاء 24 والكاميروني فرنك سيدرك 66، ولنفط 

البصرة التوجولي باترك من جزاء 57.
واعتلى اجلوية في صدارة الترتيب وله 13 نقطة، 
بعد تعثر الشرطة في لقاء أول أمس امام نفط 
الوســط اذ انتهت املباراة بالتعادل بهدف ملثله 
وبذلك يتراجع الشرطة إلى الوصافة برصيد 11 

نقطة.

حسين الشمري
اعــرب املدير الفنــي ملنتخبنا الوطنــي الدكتور 
سالم جنف عن ســعادته بهذه احلصيلة املنوعة 
من االوسمة التي تليق بابطال اللجنة الباراملبية 
الوطنية العراقية والتي بلغت 18وســاما منوعا 
في ختام منافســات بطولة افريقيا املؤهلة الى 
باراملبياد فرنســا للعام املقبــل التي احتضنتها 
دولــة مصر للمــدة من اخلامس والعشــرين من 
الشــهر احلالي ولغايــة الثالثني منه مبشــاركة 
250رباع ورباعة ميثلون 25 دولة من افريقيا واسيا 

وأوروبا واالميركيتني.
وقال جنف ان هذه النتائج الرائعة قد جاءت بجهود 
ابطالنا امليامني ومــن خلفهم ادارة ناجحة يقف 
فــي مقدمتهم رئيس احتاد رفــع االثقال الدكتور 
عقيل حميد واملدرب ثامر غامن واملتحدث والننسى 

دور اعضاء االحتاد حسن رضا وجبار طارش.
واشار املدر الفني الى احلصيلة املنوعة قد حصدها 
كل من مســلم عقيل اربعة اوســمة ذهبية مع 
ضمن الوصول الــى باراملبياد باريس وعلي موحان 
برونزبة واحدة واحمد مصطفى ذهبيتنب ورسول 
كاظم ذهبيتنب مع تأهيل الــى الباراملبياد وحيدر 
ناجــي برونزية واحــدة وثائر عبــاس ذهبيتنب مع 
برونزيتنب مع ضمن الوصــول الى باريس وختمها 
فارس سعدون بثالثة اوســمة ذهبية مع فصية 
وحجــز بطاقة التاهل الى باراملبياد فرنســا فيما 
احتل محمــد عباس وزهراء غربي وغرام رعد على 
املراكز الرابــع واخلامس والســادس على التوالي 
والننسى دور الصحفي مهدي العكيلي  في دعم 

الفريق معنويا.

بغداد ـ فالح الناصر:

اعرب رئيس االحتاد املركزي للمالكمة، 
علي تكليف، عــن ثقته في حتقيق 
النجــاح فــي تضييــف وتنظيم 
والشبالت  لالشــبال  آسيا  بطولة 
ابتداء  املقررة ان جترى منافســاتها 
من يــوم 26 تشــرين الثاني املقبل 
واسعة..  السليمانية مبشاركة  في 
وأشــار تكليــف وهو عضــو احتاد 
آســيا باملالكمة، إلى انه كان بني 5 
اآلسيوي  االحتاد  رشــحهم  أعضاء 
بشــأن  قرارا  التخــاذ  للمالكمــة 
تضييف السليمانية لبطولة آسيا، 
منوها إلى انها ستكون أول بطولة 

آسيوية باملالكمة تقام في العراق.

اختبارات والبقاء لالفضل 
وأوضــح ان احتاده اجــرى اختبارات 
في قاعــة املركز الوطنــي لرعاية 
املوهبة الرياضية/ املدينة الشبابية  
الوطني  املنتخب  تشكيلة  الختيار 
في  للمشاركة  والشبالت  لالشبال 
أقيمت  حيث  اآلســيوية  البطولة 
األفضل  النتقاء  اختبارات  سلسلة 
وبحســب الكفاءة واملقدرة الفنية 
باشــراف املدرب االذري جافيت الذي 
مؤخرا  املالكمة  احتــاد  معه  تعاقد 
بدعــم مــن اللجنــة األوملبية، ومت 

واثق جمال حطاب  الدكتور  اعتماد 
و6  للمنتخب  البدنية  للياقة  مدربا 
مدربني لكونوا مســاعدين موزعني 

بالتساوي بني املنتخبني.

شقالوة حتضر املنتخب للمحفل 
القاري

ان وفد منتخب االشبال  إلى  وأشار 
تدريبيا األسبوع  سيقيم معسكرا 

املقبل في مدية شــقالوة في أربيل 
حتضيرا لالســتحقاق القاري املقبل 
التدريبي  املعســكر  وســيتضمن 
صباحية  تدريبيــة  وحــدات  اجراء 
بإمكانات  االرتقاء  بهدف  ومسائية 
من  االعداد  درجــة  وتعزيز  الالعبني 
أجــل حتقيــق افضــل النتائج في 
يتطلع  التي  القــارة  نزاالت بطولة 
العراق فيها إلى النجاح في جانبي 

الضيافة والتنظيم.

جلنة آسيا وانطباعها اإليجابي
وأوضح ان الدول االســيوية باركت 
للعراق تنظيمه للبطولة االسيوية 
املقبلة، معربة عن أملها ان تشهد 
املنافســات جناحاً كبيــرا كما هو 
متوقــع، مبينا ان جلنــة من االحتاد 
اآلسيوي سبق ان زارت السليمانية 

ومقتربات  املنشــات  على  لالطالع 
مقــر تضييــف البطولــة وأبدت 
اعجابها بالبنــى التحتية املوجودة 
هناك، وهذا مؤشر إيجابي وحتد امام 
احتاد املالكمة املركزي الثبات جدارته 

في املهمة املقبلة.

املنتخب الوطني يغادر إلى األردن 
وعن املنتخــب الوطني، قال تكيف 

ان املنتخب سبق ان اقام معسكرا 
للمشاركة  حتضيرا  الشــمال،  في 
الدولية،  في بطولــة قيرغســتان 
لكنــه لــم يحصل على تأشــيرة 
االحتاد  اختار  وبعدها  الفيزا  الدخول 
ان يقيم له معســكرا تدريبيا في 
املدربون طارق محمد  باشراف  ايران 
العزيز ومحمد عبد  وســامي عبد 
الزهــرة ومت اختيار 8 مالكمني وذلك 
بطولة  في  للمشــاركة  استعداداً 
آســيا املقررة ان تقام في األردن  يوم 
غد مبشاركة واسعة فاقت الـ 330 

مالك من دول القارة اآلسيوية.

املنتخب الوطني وأوملبياد باريس 
2024

ووضــع رئيــس احتــاد املالكمــة 
املركــزي، عضو احتاد آســي، علي 
تكليــف ثقته باملالكمــني اجلدد 
نتائــج متميزة في  الذين حققوا 
ان  اخلارجيــة األخيرة  البطــوالت 
يكونوا امتداداً لنجوم رياضة الفن 
النبيل ويحققوا املزيد من أوسمة 
والعبور  النجاح  التفوق في طريق 
تنتظر  اذ  النجاحــات،  نحو ضفة 
املالكمــة العراقية محطات عدة 
نأمل ان نوفق في كسبها وضمان 
مراتب متقدمة في رحلة الوصول 
إلــى األوملبياد املقبل فــي باريس 

.2024

عازمون على النجاح في تضييف وتنظيم بطولة آسيا 
رئيس االتحاد المركزي للمالكمة.. علي تكليف:

جانب من االختبارات االخيرة الختيار منتخب االشبال باملالكمة  علي تكليف

إعالم اللجنة األولمبية
احــرز فريــق اجليش املركــز األول 
للرماية  العــراق  اندية  لبطولــة 
البندقية واملســدس  بفعاليتــي 
الهوائي التــي أقيمت على ميدان 
املركز التدريبي للرماية في بغداد/
اإلسكان بعد ان جمع 1724نقطة 
فيما جاء نادي الســليمانية ثانياً 
نادي  وحــل  1315نقطة  برصيــد 

الكفل ثالثاً وجمع 1128نقطة .
الرماية  احتــاد  رئيس  نائــب  وقال 
ان  الســعد  منــدوب  الدكتــور 
الهوائية  البندقيــة  منافســات 
أيضــا عــن  اســفرت  للنســاء 
فــوز فريق بغــداد باملركــز األول 
وجمع1630نقطــة وحــل نــادي 
الكاظمية ثانياً وجمع1540نقطة 
وجاء نادي البيشمركة ثالثاً وجمع 
اما فعالية املسدس  1451 نقطة 
احرز بطولتها  الهوائي رجال فقد 
نــادي اجليش وجمــع1658 نقطة 
وجــاء نادي احلشــد ثانيــاً وجمع 
ثالثاً  والبيشــمركة  1643نقطة 
الى  1545نقطــة منوها  وجمــع 
ان منافســات املســدس الهوائي 
للنســاء اســفرت عــن تتويــج 
فريــق بغــداد أوال  بعــد ان جمع 

الكاظمية  نادي  وجاء  1618نقطة 
ثانياً برصيد 1437نقطة وجاء نادي 
1334نقطة  وجمــع  ثالثاً  بدير  ال 
مشــيرا الى ان  نتائج منافسات 
فئة   الهوائية  البندقيــة  فعالية 
الناشــئني  متخضت عــن تتويج  
بغداد  ونــادي  اوالً  فريق ســوالف 
ثانيــاً وجاء فريق بابــا كركر ثالثاً  
فيما اختتمت  ســباق الناشئات 
للبندقية بفــوز فريق  االعظمية 
اوالً وبغــداد ثانياً والقاســم ثالثاً 
وفي منافســات فعالية املسدس 
للناشــئني جاء فريــق االعظمية 

اوالً وآل بدير ثانيــاً ونادي امليمونة 
املسدس  منافسات  لتختتم  ثالثاً 
للناشــئات بفــوز االعظمية اوالً 
والشهداء واجلرحى ثانياً والرافدين 
املنافســات  وقد حضر  .هذا  ثالثاً 
رئيس محكمة اســتئناف اجليش 
واملقدم حسنني هاشم رئيس نادي 
الشهداء واجلرحى   و حمزة االنباري 
ورؤساء اندية الفرق املشاركة هذا 
وقدم صبيح مــراد كاظم  رئيس 
للرماية  الوطني  العراقــي  االحتاد 
و الضيوف فــي اخلتام اجلوائز على 

الفرق الفائزة.

الناصرية / ساجد سليم*
اختتمت فــي محافظة الناصرية 
بطولــة اندية العــراق بالدراجات 
مبشــاركة واســعة مــن انديــة 
الشمال والوسط واجلنوب والفرات 
االوسط بأشراف مباشر من االحتاد 
الفرعي في  واالحتاد  للعبة  املركزي 
الفرقية هي  احملافظة، والنتيجــة 
فوز نــادي الصناعــة باملركز االول 
ثاني  الشعبي  احلشــد  نادي  وجاء 
الترتيب وحل نــادي كويا بالترتيب 
الثالث، اما بطــل املرحلة الرابعة 
.نتائج  الشــعبي  احلشد  نادي  هو 
العبــي حتت ٢٣ عام اســفرت عن 
فوز نــوزاد مصطفى من نادي كويا 
باملركــز االول وحــل العــب اربيل 
محمــد محمــد علــي بالترتيب 
الثاني واملركــز الثالث من نصيب 
.اما  العب كويا سربست عبداهلل 
نتائج الترتيب العام للشباب: نادي 
ودهوك  االول  املركــز  يحرز  احلدباء 
باملركز  والصناعة  الثانــي  باملركز 

الثالث.
نتائج فئة الناشئني: الرفاعي يحرز 

املركــز االول والدفــاع اجلوي يحرز 
املركز الثاني ونادي اربيل في الترتيب 
نوروز   : النســاء  ونتائج  الثالــث.. 
يحرز املركــز االول ونادي اربيل ثاني 
املركز  يحرز  واالعظميــة  الترتيب 
الثالث، هذا وفــي نهاية البطولة 
وزعت اجلوائز على الفرق الفائزة في 
البطولة من قبل الضيوف ورئيس 
واالحتاد  املركــزي  االحتــاد  واعضاء 
البطولة  كانــت  حيــث  الفرعي 

رئيس  تنظيميا من  ورائعة  مثالية 
االحتــاد عدنان جبر ســدخان الذي 
البطولة  مســتلزمات  جميع  وفر 
برفقة القوات االمنية ورجال املرور 
للجميع  شكرا  الفوري  واالسعاف 
وكل من ســاهم فــي اجناح ختام 

الدوري العراقي بالدراجات.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الدراجات

الصناعة بطال للمتقدمين والحدباء للشباب الجيش يحرز بطولة األندية للرماية 
والرفاعي للناشئين ونوروز للنساء بالدراجات

فريق اجليش بالرماية

تتويج الصناعة بطل للمتقدمني بالدراجات

محمد نجم الزبيدي
تعــد مديرية التدريب البدني و 
العاب اجليش ركيزة اساســية 
للحركــة الرياضية في اجليش 
,وان احلديث  الباســل  العراقي 
عــن هــذه املديريــة املتألقة 
مبديريهــا وضباطهــا االكفاء 
من  العمل  يواصلــون  الذيــن 
اجل النهوض بالواقع الرياضي 
البطــوالت  اقامــة  وكذلــك 
الرياضيــة اخملتلفــة واقامــة 
الدورات التــي تختص بتطوير 
قابليــات املقاتلني على صعيد 
اجليش ولهــذا ان هذه املديرية 
لهــا تاريخ مطــرز باحرف من 
ذهب ولها سجل ناصع البياض 
ومن خالل هذه املقدمة التقينا 
خضير  جبــار  عمــار  اللــواء 

احلميري حيث حتدث لنا قائال 
فــي بداية هــذا احلديــث اود 
اجلزيــل  بالشــكر  اتقــدم  ان 
للصحافــة الرياضيــة علــى 
متابعتها اجلــادة واخمللصة من 
اجل توضيــح االمور والقضايا 
التــي تخص عملنــا في هذه 
املديريــة ومن خالل هذا اتطرق 
الى البطــوالت الرياضية التي 

سنقيمها الحقا
 احتفاليــة خاصة تقام الحقا 
الصنف  تأســيس  ملناســبة 
اجليش  تأســيس  مع  متزامنة 

كأون   6 في  الباســل  العراقي 
التدريب  مديــر  قــال  الثاني.. 
البدني والعــاب اجليش ان تلك 
 24 االحتفاليــة ســتقام في 
\12\2022 وتتضمن مشــاركة 
الفــرق ومنهــا فــرق قيادات 
الفــرق  وقيــادات  االســلحة 
للدراســات  الدفاع  وجامعــة 
واالكادمييــة  العســكرية 
واالندية  واملديريات  العسكرية 
الرياضية العسكرية واالمريات 
هنــاك  ان  كذلــك  واضــاف 
فعاليات مختلفة ســنقيمها 

من خالل االحتفالية املذكورة.
واشــار مدير التدريــب البدني 
والعــاب اجليش اننا ســنقيم 
املارثــون  ركضــة  بطولــة 

والضاحيــة فــي بدايــة عام 
2023 اعتــزازا واكبــارا واجالال 
لذكرى الســادس مــن كانون 
الثاني تأسيس اجليش العراقي 
التدريب  مدير  واضاف  الباسل، 
البدنــي والعاب اجليــش باننا 
بدراســة موضوعيــة  قمنــا 
الســنوي  املنهاج  ومراجعــة 
باملديرية حيث  اخلاص  الرياضي 
بتقليص  وضعنا منهاج خاص 
 6 الى  الرياضيــة  البطــوالت 
بطوالت رياضية مع استعراض 

اجليش العراقي الباس. 
واختتم مديــر التدريب البدني 
والعــاب اجليش حديثــه باننا 
نســعى جاهدين علــى تقدمي 
واختيار  واالحســن  االفضــل 
العناصر الكفؤة من الرياضيني 
البطوالت  في  املديرية  لتمثيل 
العربية  ســواء على صعيــد 
وأننا  العســكرية  والســيزم 
املســتمرة  التوجيهات  نتلقى 
من قبل الفريق اول ق خ الركن 
رئيس  ياراهلل  رشيد  عبداالمير 
اركان اجليــش وكذلك من قبل 
الفريق ق خ الركن حامد محمد 
كمر معاون رئيس اركان اجليش 
للتدريب ونترجمها الى منهاج 
عليــه خدمة  نســير  عمــل 
للرياضة في جيشــنا العراقي 

الباسل. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أقــام نــادي الكهربــاء، مؤمتره 
فاز  فيما  بغــداد،  في  االنتخابي 
النادي  برئاســة  االســدي  علي 
التوالي..  علــى  الثالثة  للمــرة 
وقال املدير االعالمي للنادي خيام 
اخلزرجــي إن »االنتخابــات جرت 
الرياضية  االنديــة  قانــون  وفق 

(18( لســنة )1986( مبشــاركة 
(253( عضو هيئة عامة حضروا 
من أصــل )339( عضوا«. وأضاف 
ان »االنتخابات جرت بشــفافية 
عاليــة وخلت من اإلشــكاالت 
واســفرت عن فوز علي االسدي 
سعيد  وفالح   ، النادي  برئاســة 
نائبــا للرئيس، وثائــر كرمي امينا 

للســر، وحســني زهراوي أمينا 
نعيم  من  وعضويــة كل  ماليا، 
وعباس  عبــاس،  وفاضل  صدام، 
جابر، وحســن شــوكت، وجابر 
محمد وجناح هاشــم«.يذكر أن 
علــي جبار يفوز للمــرة الثالثة 
نادي  برئاســة  التوالــي  علــى 

الكهرباء.

هدفنا تطوير القابلية البدنية 
للمقاتلين بإقامة دورات للياقة البدنية 

للمرة الثالثة تواليا ..علي 
االسدي رئيسا لنادي الكهرباء

اللواء عمار جبار الحميري مدير التدريب البدني والعاب الجيش:

اللواء عمار جبار احلميري



وداد ابراهيم  
ميتلك الفنــان "محمد ناجي هتلر، 
على  واحلاصل  املدحتية   1987 تولد 
البكالوريوس/ فنون جميلة جامعة 
بابــل"، موهبة كبيــرة في مجالي 
الرســم والبورتريه، فقد شــغلته 
الوجوه اجلميلــة التي حتمل تعابير 
ومالمح لشــخصيات عدة ، فضال 
عن لوحات جميلــة لألماكن ، ومن 
يطلع على إجنازاته عن كثب، يقف 
منبهراً بتلــك األعمال التي أتقنها 
وخطها بدقة عالية والتي تستحق 
أن تنال جوائــز عاملية، كونه انتهج 
نهجا كالســيكيا، الى جانب تأّثره 
ويجد"هتلر"  بالواقعية،  الشــديد 
ان ســبب وجود كبــار الفنانني في 
بابل يعود للجينات التي ورثوها عن 

أسالفهم البابليني .

املعرفة جعلتني اختار طريقي 
 حتــدث الفنان محمــد ناجي هتلر 
للصبــاح اجلديد وعــن رحلته مع 
الكالســيكي  والنهــج  الرســم 
فقال: اكتشــفت ان لــدي موهبة 
في الرســم وانا طفل وحني دخلت 
ان موهبتي في  املدرســة عرفــت 
الرســم تنــال اعجــاب الكثيرين، 
فصارت مشــاركاتي فــي املعارض 
امر البــد منه ملا امتلك من قوة في 
هذه  واملواضيع،  الشخصيات  رسم 
طريقي  اختــار  جعلتني  املعرفــة 
بشكل واضح فدخلت كلية الفنون 
واصبح  بابــل،  بجامعة  اجلميلــة 
مشــروعي وطموحي للرسم  اكبر 
بل كنت اشــعر بفيــض وحماس 
املدارس  علــى  واطلعت  للرســم، 
بكبار  وتأثــرت  العامليــة  الفنيــة 

الفنانني الفرنســيني منهم الفنان 
"وليم باجيروا" ووجدت التشــجيع 
واالهتمــام من كبار اســاتذة الفن 

التشكيلي في اجلامعة.

اعشق البورتريه 
دراســتي  اكملت  هتلر: حني  وتابع 
اجلامعيــة عرفت اني اعشــق "فن 
البورتريــه"   فصــار لي اســلوبي 
وجتربتــي الفنية التــي تتمثل في  
والكالســيكية  الواقعية  االعمال 
بعد ان كانت لي جتارب في كل فنون 
الرســم وصارت لي مشاركات في 
املعــارض اجلماعية و الشــخصية 
وصــارت اعمالــي محــط اعجاب 
الوجــه يعطي  كبير ألنــي اجعل 
الكاملة  البيئة  تعبيرا كامال عــن 
ومــن خاللــه  تســتطيع ان حتدد 

التي  والتعابير  واملكان  الشخصية 
جتسد ان كان طفال او شيخا او فتاة 
ارسمها   التي  الشخصيات  وصارت 
تأثيــر كبير في شــخصية  لهــا 

املتلقي.

اكادميية للرسم الكالسيكي 
واكمــل: وجــدت ان مــن املهــم 
والضــروري ان تكون لــي اكادميية 
للرســم يتعلــم فيها عــدد من 
املوهوبــني مــن طالب املــدارس او 
الفنون ســميت "أكادميية  معاهد 
التشــكيلي"  للفــن  كالســك 
تأسســت عام 2020  في املتحتية، 
والتي جذبــت اليها افضل املواهب 
في بابل اذ تضــم 15 فنانا، واقمنا 
فيها معارض مثــل " معرض 1+4" 
ألربعــة رســامني ونحــات وكانت 
االعمــال غاية فــي االهمية ونالت 
اعجاب واشادة االوساط الفنية في 

بابل.
بابل لها ثقلها في ساحة التشكيل
ثقلها  لهــا  بابل  مدينــة  واضاف: 
الفني الكبير في ساحة التشكيل 
العراقي كما ان جامعة بابل للفنون 
والتي تأسســت في ســبعينيات 
تخرج منهــا كبار  املاضــي  القرن 
التشــكيليني العراقيــني منهم " 
د.فاخر محمد وعاصم عبد االمير" 
وغيرهم واملدينة فيها كبار الفنانني 
واعتقد ان السبب هو اجلينات التي 
يحملهــا اهل املدينــة من حضارة 
االن  بابل، وهــي حتى  عظيمة في 
منجــم عظيم للفن التشــكيلي 

العراقي.

مشروعي املقبل  
ارغب بافتتاح فرع اخر لألكادميية في 
بابل وبغداد، وسأشارك في معرض  
احتاد الثقافات في دبي 2022، وكانت 
االبداع  لي مشــاركات في معرض 

الدولي في مصر ودبي عام 2017.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

أعتزم المشاركة في معرض
اتحاد الثقافات في دبي 2022

محمد هتلر مؤسس"أكاديمية كالسك للفن التشكيلي" في بابل:

متابعة ـ الصباح الجديد:
 theinsider خــالل لقاء لها عبــر برنامــج
بالعربي، كشــفت الفنانة يســرا اللوزي، 
أســباب ردها علــى منشــور التنمر الذي 
تعرضــت له منــذ أيام، بعدما أســاء أحد 
املتابعني البنتهــا املصابة بالصمم، وقالت 
اللــوزي، إن التنمر أصبح ال يؤثر فيها مثلما 
كان يؤثر فيها من قبل، لكنها قامت بنشر 
تعليق املتابع املســيء حتــى تلقي الضوء 
على مشكلة التنمر، مشيرة إلى أن هناك 
أشــخاصاً آخرين يتعرضــون التنمر وليس 

لديهم صوت للتعبير. 
وكانت اللوزي قد شــاركت متابعيها صورة 
ألحد التعليقات املتنّمرة من أحد متابعيها، 
عبر حســابها الرســمي في "إنستغرام"، 
بوســت  بالقول: "عملت  وعّلقت عليهــا 
توعيــة لســرطان الثــدي، وده كان أحــد 
التعليقــات... حبيــت أعرفكــم بس إني 
مش هرد خالــص... هســيبلكم املوضوع 
ده! شكراً". وفور نشــر يسرا اللوزي تعليق 
التنمر هذا، انهالت التعليقات على املنشور 
من جنوم الفــن، الذين حرصــوا على دعم 

الفنانة، حيث قالت كندة علوش: "أستغفر 
اهلل العظيم مش عارفة ده سواد وال مرض 
وال إيه اللي يخلي حد يفكر أو يكتب كده".
فيما قالت هــدى املفتي: "أســتغفر اهلل 
أمراض  نفســك  متزعليــش  العظيــم... 
نفســية"، بينما قالت الفنانة عال رشدي: 
"ناس مريضة وربنا عاميهم، فقط تنفسي 
وأرســل لكي احلب والقوة، وطالبت الفنانة 
بســنت شــوقي بتقــدمي بالغ ضــد هذا 
يتبلغ عنه"،  املتنّمر، قائلًة: "الزم  الشخص 
فيما قال الفنان الشاب تيام قمر: "دي ناس 

ماتعرفش  نفســها ف  بتكــره 
يهدي  ربنا  والسواد...  الكره  غير 

النفوس املريضة" .
يُذكــر أن آخر أعمــال الفنانة 
يســرا اللوزي، مسلســل "بني 
الــذي ُعرض  الســما واألرض"، 
ضمن املاراثــون الرمضاني لعام 
2021 وهــو من بطولــة: هاني 
وندى  لطفي  ومحمد  ســالمة 
بدير وسوسن  وأحمد  موســى 
بدر وجنالء بدر ومحمد ثروت ودرة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فــاز العرض املســرحي "طاهرة" لفرقة مســرح اخلليج 
العربــي بجائزة أفضل عرض متكامل فــي الدورة الثانية 
والعشــرين ملهرجان الكويت املســرحي التــي اختتمت 
أعماله اول امس السبت، كما حصد العرض جوائزأفضل 
ممثلــة فــي دورأول للفنانة أحالم حســن، وأفضــل أزياء 
البتســام احلمادي، وأفضل ديكور خللود الكندري، وأفضل 

إضاءة لفاضل النصار.
وذهبت جائزة أفضل إخراج إلى محمد املزعل عن مسرحية 
"لنشــرب القهوة" لفرقة مســرح الشــباب، كما نالت 
املســرحية خمس جوائز أخرى هي أفضل مؤثرات صوتية، 
وأفضل نص مســرحي للمؤلف فيصــل العبيد، وأفضل 
ممثل في دور ثان ليوســف احلشــاش، وأفضــل ممثل واعد 

حلسني احلداد، وأفضل ممثلة في دور ثان للفنانة سماح.

بغداد ـ خاص
تقيم نقابة االزياء العراقية وهــي منظمة غير حكومية 
"مهرجــان دجلة والفــرات الدولي اخلامــس" وعلى قاعة 
متوز في فندق شــيراتون  ببغداد في الثاني عشر من شهر 
تشــرين الثاني املقبل، ويســتمر املهرجان ملدة يوم واحد 
فقط، ومبشــاركة عدد من الوزارات والســفارات العربية 
واالوربية ببغداد وعدد من مصممي االزياء، والشــخصيات 
الفنيــة واالدبية من جميع احملافظات ، وعدد من جنوم الفن 

والرياضة وجنوم اليوتيوب واالعالميني البارزين.
  وستقدم فعاليات فنية وثقافية وادبية  مبشاركة مدرسة 
البالية وعدد من مصممي االزياء وستشــارك في تغطية 
املهرجان املذكور عــدد من القنــوات الفضائية ووكاالت 

االخبار العاملية،
 ويقام املهرجان املذكور دعما للصناعات الوطنية العراقية 
وتشــجيع الطاقــات الشــبابية من خريجــي اجلامعات 

واملدارس املهنية وغيرهم من اصحاب االعمال اليدوية.

"طاهرة" تفوز بجائزة أفضل عرض 
في مهرجان الكويت المسرحي

نقابة االزياء تقيم مهرجان 
دجلة والفرات الدولي الخامس

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

في زمن مضى ميمت شــطر بلــدان عربية عدة 
اجلأتنــي اليها الظــروف الصعبة ايــام احلصار 
االقتصادي طلبا لكســب الــرزق .. وهناك كان 
البعض يطرحون اســئلة تتجــاوز حدود الغاية 
املرجوة .. من تكون انــت ؟ .. اجلواب حتما هو انا 
من العراق .. فيعبرون عن تعاطفهم وترحيبهم 
بالضيف الزائر بطرح العديد من االسلئة، ما اذا 
كنت عربيا او كرديا او تركمانيا .. مســيحيا ام 
مسلما او صابئيا .. شــيعيا ام سنيا .. الخ من 
االسئلة التي لم ادرك معناها او مغزاها في تلك 
احلقبة من الزمن .. بالرغم من ان اجلواب يبقى ) 

انا عراقي ( .. فيتنفسون الصعداء ..
لكن مع االســف في بلدي اليتمســك املواطن 
بعراقيته .. بل يبادرك بعنصريته املتزمتة املقيتة 
.. وكيفمــا يحلو له ان يقول حســبما تقضي 
مصاحله الشخصية واهواؤه النفعية .. ليبرهن 
عبوديتــه لصاحب هذا املنصــب او ذاك اجلالس 

على الكرسي . 
اال يجــب ان نفتخــر بعراقيتنا نحــن اصحاب 
احلضارات واول من وضع حــروف الكتابة وصنع 
 .. والقوانني االرضية  العجلة وســن الشــرائع 
العــراق ارض االنبياء واالوليــاء .. اليس مطلوب 
منــا جميعا وبال اســتثناء ان يكون ردنــا ) انا .. 
عراقي ( تعبيــر عن اواصر االخوة واحملبة كاجمل 
وابدع نســيج مــن الفسيفســاء خلقها اهلل 
وهي تعبيــر عن االنتماء للوطــن ، ولكي يكون 
اإلنســان يحقق املواطنة فيجب أن يكون هناك 
توازن بني الواجبات واحلقوق في دولته، وأن يكون 
ميــزان العدالة منصفاً لكل شــخص يعيش 
وفقاً للقواعد التــي توجد في بالده والتي يجب 
حتقيقها، ولهذا فإن االنتماء للوطن هو شــعور 
اإلنســان بأن وطنه هو الغالــي الذي ال ميكن أن 

ترخص قيمته .
فقيمة أن يكون لإلنسان وطن مهما غاب يعود 
إليه وذلــك يكمن في الشــعور باألمان .. وخير 
مثال على ذلك الدول األوربية التي تعطي جلميع 
مواطنيها حقوقهم االنســانية بالدرجة االولى 
من خالل تلبية كل احتياجاتهم على الصعيدين 
، حتى يســتطيعوا أن  االقتصادي واالجتماعي 
يحققوا كل ما يحلمــون به داخل وطنهم، ألن 
ما يتحقق هو أكبر معنى مــن معاني االنتماء 
لوطنهم ، وهــذه هي املواطنة احلقة في الدفاع 

عن االرض والعرض . 
االنتماء للوطن هو من أعلى القيم التي يتحلى 
بها أي مواطن على وجه البســيطة ، بأن يكون 
هناك شــعور بداخله أن يســتطيع أن يبذل ما 
ال ميلــك وهي ) الروح مالكهــا اخلالق العظيم ( 
قبل ما ميلكه من متاع الدنيا في سبيل الوطن ، 
فاالسهام في بناء وترميم ما يحتاجه الوطن هو 
بحد ذاته انتمــاء للوطن .. فاالنتماء والوالء، هي 
مشاعر حقيقية يشعر بها الفرد بداخله، عندما 
يحب وطنــه حباً جماً أي حبــاً حقيقياً، وليس 
احلب من أجل احلصول علــى النفعية والتبعية 
فقط ، فالشعب ال يطلب من املسؤولني االن اال 
تلبية مطالبهم امللحة وحقهم في احلياة احلرة 

الكرمية .

انا .. عراقي 

سامي حسن

"يسرا اللوزي" توضح سبب انفعالها على منشور التنمر بابنتها

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصلت إيرادات فيلم الرعب اجلديد" 
 Halloween الهالويــن"   نهايــة 
Ends إلــى 85 مليونًــا و841 ألف 
دوالر منــذ طــرح العمــل يوم 14 
أكتوبر اجلارى، بدور العرض اخملتلفة 
حــول العالــم، العمل مــن إنتاج 

 Universal Pictures شركة
وانقسمت اإليرادات إلى 57 مليونًا 

و633 ألــف دوالر بـ 3901 دار عرض 
أمريكيــة، و28 مليونًــا و207 ألف 
دوالر بــدور العــرض اخملتلفة حول 
العالم، العمــل وبلغت مدته إلى 

ساعة و51 دقيقة.
مــن   ،Halloween Endsفيلــم
بطولة كل من جيمي لي كورتيس، 
كايل ريتشــاردز، ويل باتــون، آندي 
ماتيشــاك، ســتيفاني ماكنتاير، 

روهان كامبل، جيمس جود كورتني، 
داوســون،  روز، ميشــيل  كانديس 
بيليســل،  ديلون  برينكس،  إميلي 

كيراون هاريس.
قام بإخــراج الفيلم ديفيد جوردون 
جرين الذى شارك في تأليف العمل 
بـــ جانب كل من كريــس بيرنييه 
وجون كاربنتــر، ديبرا هيل، بول براد 

لوجان، داني ماكبرايد.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اكتشف مسؤولون في متحف مبدينة 
دوسلدورف األملانية، أن لوحة معروضة 
في املوقع للرسام التجريدي الهولندي 
بيت موندريان، معلقة بطريقة خاطئة 
منذ 77 عاماً، وانطلق معرض استعادي 
كبيــر للرســام الهولنــدي اول امس 
الســبت في متحف كونســتاملونغ، 
يشــمل من بني أبــرز فعالياته عرض 

املنجزة   "1 "نيويــورك ســيتي  لوحة 
عام 1941، لكّن املتحف كشــف هذا 
األســبوع أن هذه اللوحة معّلقة منذ 

عقود في املوقع رأساً على عقب.
وقالــت مفوضــة املعــرض ســوزان 
ماير بوســر لصحيفة "سودويتشــه 
تســايتونغ" األملانية "في صورة عائدة 
للعام 1944، رأيــت أن اللوحة معلقة 
فــي االجتاه املعاكس"، وقــد "أثار ذلك 

الريبة لدي"، بحسب فرانس برس.
اللوحــة املكونة مــن تقاطع خطوط 
حمراء وصفــراء وزرقاء بزوايــا قائمة، 
ُعرضت بعــد ذلك فــي متحف الفن 
املعاصر في نيويورك "في العام التالي"، 
بطريقة خاطئة، بحســب ماير بوسر، 
إلى متحف دوسلدورف  إرسالها  وعند 
األملاني عــام 1980أعيد ترتيب اللوحة 

بالطريقة نفسها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــهد مهرجان بغداد الدولي للمســرح في دورته 
الثالثــة الــذي اختتمــت فعالياته مؤخــرا، تكرمي 
مجموعة من املسرحيني العرب املؤثرين في احلركة 
املســرحية، منهم الفنانة املصرية القديرة سهير 

املرشدي امللقبة بإيزيس املسرح املصري.
الفنانة املرشدي اعتذرت عن احلضور لبغداد،بحسب 
ما أفادت به صفاء البيلي من "املســرح نيوز" وفي 

مكاملة هاتفية قالت : أنا عراقية أكثر من العراقيني، 
وأحبهم وأعشــق العــراق، وكنت أمتنــى أن ألتقي 
بأحبتي من املسرحيني وأســتعيد معهم ذكريات 
الشباب التي عشــتها معهم، لكنني أمر بظرف 
طــارىء أدعو اهلل أن مير على خير،  وأدعو اهلل أن ميد 
في أجلي وأسعد بلقاء أحبتي في الدورة القادمة 

بني أهلي الذين أحب ومسرحي الذي أعشق".
والفنانة ســهير املرشدي يعشــقها أهل العراق 

ويعرفونها، فقد عاشــت بينهم عدة سنوات وكان 
ذلك في أواخر السبعينيات، بصحبة زوجها الفنان 

الراحل كرم مطاوع.
لهــا حديثها  يذكــر  وممــا 

املتكررعن كرم أهل العراق 
الشــديدة  ومحبتهم 
لهــا ولزوجها الراحل 

مطاوع  كرم  الفنان 
اصطحبها  الــذي 
أثنــاء  للعــراق 
فــي  تدريســه 
مييـــة  د كا أ

ن  لفنـــو ا
ببغداد.

الصباح الجديد - خاص
يشارك الكاتب واخملرج العراقي منير 
راضي الــى جانب اخملرج البلجيكي 
االن دوفال لورشــة فن املمثل في 
املونودرامية خالل  الكتابة  ورشــة 
الدولي  الدورة اخلامسة للمهرجان 
ستقام  التي  بقرطاج  للمونودراما 

في تونس للفترة من الثاني لغاية 
اخلامس من شهر ايار 2023.

جديــر بالذكــر ان "راضــي" فنان 
مجتهد متعدد االشــتغاالت غزير 
بنتاجاتــه االبداعية، لــه مؤلفات 
مســرحية عديــدة ومشــاركات 
وانشطة  في مهرجانات  واســعة 

فنيــة عديــدة والتي تقــام داخل 
العــراق وخارجه، وشــارك مؤخرا 
في إدارة اجللســات النقدية لثالثة 
عروض مسرحية من العراق وتونس 
وإيران ضمن عروض مهرجان بغداد 
الدولي للمســرح بدورتــه الثالثة 

الذي اختتمت فعالياته مؤخرا.

بغداد ـ سمير خليل:
تقيــم الفنانة التشــكيلية نادية 
قاعة  فليح معرضا شخصيا على 
برونــز بحلتها اجلديــدة في بغداد، 
عنونته  الذي  املعرض  وســيفتتح 
الفنانــة فليح "أنا" في الســاعة 
الرابعة عصر يوم الســبت املقبل 
اخلامس من شــهر تشــرين الثاني 

املقبل. والفنانة فليح التي تخرجت 
مــن كليــة الفنــون اجلميلة عام 
1989 تعمل تدريســية في معهد 
الفنون اجلميلــة للبنات في بغداد 
وترأس قسم الغرافيك فيه، اقامت 
معــارض شــخصية ومشــتركة 
عديدة داخل وخــارج العراق، حيث 
اقامت معرضها الشــخصي االول 

عــام 2006 في قاعة مــدارات في 
بغداد، واملعرض الثاني الذي عنونته 
"قراءات حلواجز" في بيروت، واقامت 
املعرض نفســه في بغداد، ولديها 
معرض شــخصي بعنوان "اطالل" 
اقامته في بغداد، ومعرض "حصاد" 
التشــكيليني  الفنانني  رابطة  في 

االردنيني.

فيلم الرعب "نهاية الهالوين"
يحقق 85 مليون دوالر عالمًيا 

بعد 77 عاما.. اكتشاف لوحة
للفنان موندريان معلقة بالمقلوب

سهير المرشدي: أعشق
العراقيين وتكريمهم لي تاج على رأسي

"منير راضي" يشارك في ورشة
الكتابة المونودرامية بقرطاج

"أنا" معرض شخصي للتشكيلية
 "نادية فليح" على قاعة برونز
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