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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
هطلت  التي  االمطــار  رفعت 
على البالد امس السبت وامس 
األول اجلمعة، مناســيب نهري 
دجلة والفــرات، وبعد ان أوردت 
وزارة املــوارد املائيــة ان هــذه 
االمطار امنت بعض احتياجات 
مناطــق االهــوار، أفــادت في 
وقت الحــق، بأنها تعتزم إعادة 
التفاوض مع تركيا وايران بشأن 

احلصص املائية للبالد.
 واعلن وزير املــوارد املائية عون 
ذيــاب، صباح امس الســبت، 
يوم  هطلت  التــي  األمطار  أن 
وامــس  اجلمعــة  أمــس  اول 
الســبت على مناطق عدة في 
واجلنوب  الوســط  محافظات 
كافــة ســتؤمن جــزءاً مــن 

احتياجات مناطق األهوار.
وأورد في بيان صادر عن الوزارة، 
ان االمطار التي كان أعالها 67 
الكوت  ســدة  موقع  في  ملم 
ســيكون لهــا تأثيــر إيجابي 
فــي تخفيف حــدة التنافس 
على امليــاه خصوصا لألراضي 

الزراعية.
وأضاف: »ســيكون لدى الوزارة 
املياه  ملعاجلة شــحة  الفرصة 
، وذكر  املناطق اجلنوبيــة«  في 
أنه »مت االيعــاز الى دوائر الوزارة 
كافة لغــرض التعاون مع دوائر 
البلديات فــي احملافظات كافة 

احلاصلة  االختناقــات  لفــك 
نتيجة األمطار«.

ومن جانبه قال املتحدث باسم 
الــوزارة، حامت حميــد، لوكالة 
األنباء العراقية )واع(: إن«نسبة 
األمطار اختلفت بني محافظة 
وأخرى«، الفتاً إلى أنه »بحسب 
احملطة  في  املســجلة  القراءة 
املطرية مبشــروع سدة الكوت 
 67 إلى  النســبة  فقد وصلت 

ملم«.
»هنــاك  أن  حميــد  وأضــاف 
ارتفاعاً بســيطاً في مناسيب 
نهــري دجلة والفــرات نتيجة 
إلى  مشيراً  األمطار«،  لهطول 
أن »جميع امليــاه التي جتمعت 
فــي املدن يتــم تصريفها إلى 
وزارة  قبل  مــن  واملبازل  األنهار 
والبلديات  واإلســكان  اإلعمار 

واالشغال العامة«.
ولفت إلــى »ورود ســيول من 
اجلانــب اإليرانــي باجتــاه نهر 
الطيب وهو أحــد األنهر التي 

تغذي هور احلويزة«.
وأشار إلى أنه »مت توجيه جميع 
الدوائــر التابعة لــوزارة املوارد 
الدوائر  مــع  للتعــاون  املائية 
التابعة للبلديات في احملافظات 
لفــك االختناقات احلاصلة في 

الشوارع نتيجة األمطار«.
وتابع أن »األمطــار تركزت في 
الوســط واجلنوب وهي مناطق 

ال حتتوي على ســدود خزن ألن 
في  موجودة  اخلزنية  الســدود 
مناطق أعلى في سدة سامراء 
وسدة الرمادي«، مشيراً إلى أن 
سوف  سقطت  التي  »األمطار 
تقلل مــن التنافس على املياه 

خصوصاً فــي القطاع الزراعي 
وكذلك استثمار الفائض منها 

بتحويلها الى األهوار«.
وفي وقــت الحق من يوم امس، 
نقلت وكالة االنبــاء العراقية 
عن وزير املوارد املائية عون ذياب، 

توجه البالد الى إعادة التفاوض 
مع تركيا وإيران لتأمني احلصص 
املائية، وفيما حدد أســبقيات 
وأولويات الــوزارة في احلكومة 
أولويات  اجلديــدة، أكد وضــع 
ملعاجلة ثالثة ملفات في اجلنوب 

من بينها مشكلة اجلفاف.
وقال ذياب حســب الوكالة، إن 
»املنهــاج الوزاري شــدد على 
بإدارة  نقاط حيوية جدا تتعلق 
مقدمتها  وفــي  املائية  املوارد 
توزيــع املياه بشــكل منصف 

تطوير  عــن  فضــال  وعــادل، 
واعــادة  اإلروائيــة،  املشــاريع 
تأهيلهــا بأســاليب حديثــة 
متطورة بعيداً عن األســاليب 
التركيز  الى  اضافة  التقليدية، 
علــى ضمان احلصــص املائية 
في املنطقــة اجلنوبية لتأمني 
الشــرب  ميــاه  احتياجــات 
والزراعة واالحتياجات البيئية«، 
مبينــا أن »املناطــق اجلنوبية 
جفاف  ســنوات  الى  تعرضت 

متكررة«. 
وأضــاف، أن »الــوزارة تعمــل 
على مواجهة اجلفاف في تلك 
املناطــق ونعمل على ذلك عبر 
سلســلة إجراءات«، الفتا الى 
أن »وزارة املوارد لديها أسبقيات 
في  اجلفاف  مواجهة  ملف  في 
اهتماما  تولــي  وأيضاً  اجلنوب 
في ملــف معاجلة مشــكلة 
ملوحة في شــط العرب وهي 
مشكلة مستمرة منذ سنوات 
أعطيناه  امللــف  وهذا  طويلة 

أسبقية أولى«. 
ضعف  »هنالك  ذيــاب  وأكمل 
األهوار  مبناطق  املياه  تأمني  في 
بسبب التجاوزات وشحة املياه، 
به بهذه  وهنالك عمل نقــوم 
االجتــاه ونأمل إحداث حتســن 

بواقع األهوار هذا العام«.
املائية  العــراق  حصص  وحول 
»هنالك  أن  املــوارد  وزيــر  أكد 

توجها إلعادة التفاوض مع دول 
املنبع تركيا وإيران وعقد لقاءات 
البلدين  في  اخملتصني  مع  جادة 
وفقا  العــراق  حصص  لتأمني 
الدولية  واألعــراف  لالتفاقيات 
على اعتبار العــراق يعاني من 

شح حاد في ملف املياه«.   
وتابع أن »الوزارة أوصلت رسالة 
الــى اجلانب التركــي، وهنالك 
ممثل  مع  اتصــال  بتأمني  وعود 
الرئيس التركي لشــؤون املياه 
اسس  لوضع  أوغلو  فيســيل 
إلبــرام اتفــاق مائــي جديــد 
وسنمنح هذا املوضوع اهتماماً 

خاصاً«.
نشرتها  احصائية  وبحســب 
هيئــة االنــواء اجلويــة امس، 
فــأن قرابة %40 من مســاحة 
امطــارا  شــهدت  العــراق 
الـــ24 ســاعة املاضية  خالل 
وبكميات متفاوتة، فيما تظهر 
بالكميات  تفاوتــا  االحصائية 
الســاقطة ليبلغ اجملموع اكثر 
مــن 160 ملمتــر فــي جميع 

املناطق.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد 
الــى ان كل مليمتــر مطر هو 
عبارة عــن واحد لتر موزع على 
متر مربع، ومبا يعني ان كل متر 
مربع من األرض يغطى بطبقة 
على  مــاء  مليمتر  ســمكها 

مساحة املتر املربع.

وزارة الموارد المائية تعتزم فتح التفاوض مجددا مع تركيا وايران لتأمين حصص البالد

األمطار األخيرة ترفع مناسيب
دجلة والفرات وتؤمن بعض احتياجات األهوار

خاص - الصباح الجديد:
أكــدت قوى رئيســة في اإلطار 
اتفاق  التنسيقي أمس السبت، 
الكتــل السياســية على دعم 
بالتشــريعات  احلالية  احلكومة 
املشــاريع  لتنفيــذ  الالزمــة 
وقوفها  إلى  مشــيرة  اخلدمية، 
األخيرة  اخلطــوات  جانــب  إلى 
املتمثلة بإجراء بعض التغييرات 
في املواقــع اإلداريــة املتقدمة 

بالدولة.
وقال عضو حتالــف الفتح علي 
»الصباح  إلى  تصريح  في  لفتة 
اجلديــد«، إن »حكومــة محمد 
شياع السوداني الزمت نفسها 
الدرجة  فــي  اخلدمات  بتقــدمي 

األولى«.
وتابع لفتة، أن »اإلطار التنسيقي 
نتائج  هناك  بأن  للغاية  متفائل 
ايجابيــة كبيرة ســوف حتصل 

خالل املستقبل القريب«.
وحتدث، عن »بــوادر ايجابية من 
خالل سلســلة التحركات التي 
قام بها الســوداني واللقاء مع 

ديوانية  أوامر  والغــاء  احملافظني 
سابقة مخالفة للقوانني«.

وأشــار إلى أن »الشارع العراقي 
ينتظــر من احلكومــة أن تقدم 
اخلدمات السيما املناطق احملرومة 
والفقيرة مثل محافظتي املثنى 

والديوانية«.
أن  أن »احلكومــة ســبق  وأورد، 

أعلنت عن البــدء بإعداد قانون 
ونتطلع  املقبل،  للعــام  املوازنة 
الن تكــون هنــاك تخصيصات 
مالية للمناطــق الفقيرة حتى 
تقوم مبشــاريع توفر اخلدمة إلى 

املواطنني«.
ونوه إلى أن »مــا تعاني املناطق 
وقد ظهر ذلك واضحاً في موجة 

األمطــار األخير من ســوء في 
تعود  تراكمية  اخلدمات، أسبابه 
إلى الســنوات املاضية، ويحتاج 

إلى معاجلات آنية«.
وأكــد، أن »توفيــر التخصيص 
املالي يعّد كفيــاًل مبعاجلة هذه 
املشكالت وحتى يشعر املواطن 
اجلانب  بأن هناك حتســنا فــي 

اخلدمي«.
»القــوى  أن  إلــى  وانتهــى 
جلميــع  داعمــة  السياســية 
خطوات الســوداني سواء على 
أو  اإلدارية،  اإلجــراءات  صعيــد 
منهاجه الــذي اعتمد بالدرجة 

األساس على اخلدمات«.
مــن جانبه، ذكر عضــو ائتالف 
دولة القانون وائــل الركابي في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، أن 
أجراها  التي  اإلدارية  »التغييرات 
السوداني في بعض املواقع لها 
أســباب متعددة لكــن اجلميع 

يتفق مع املصلحة العامة«.
وتابع الركابــي، أن »البعض من 
التغييــرات كانت ملعاجلة خروق 
قانونيــة ارتكبتهــا حكومــة 
مبيناً  الكاظمــي«،  مصطفى 
أن »هــذه احلكومة وبعد حتولها 
في  يومية  مهــام  تصريف  إلى 
الســابع من تشــرين األول في 
العام املاضي، مضت نحو إصدار 
ملهامها  ديوانية خالفــاً  أوامــر 

الدستورية«.

وأضــح الركابــي، أن »اإلطــار 
التنســيقي ســوف يعمل من 
بجميع  احلكومــة  دعــم  أجل 
التي حتتاجها داخل  التشريعات 
البرملان من اجل تقدمي اخلدمات«.
ويواصــل، أن »أول قانــون على 
هذا الصعيــد، هو املوازنة، الذي 
ينتظــر اإلطــار التنســيقي و 
إقراره بأســرع وقت  الشــركاء 

ممكن«.
ومضى الركابي، إلى أن »األوضاع 
اخلدميــة ليســت باملســتوى 
املطلــوب فــي الوقــت احلالي، 
وقد وعدنا الســوداني بأن يرّكز 
الــوزاري علــى هذا  منهاجــه 
اجلانــب، ونحن ننتظــر النتائج 

التي سوف تتحقق«.
نــواب قــد توقعــوا في  وكان 
»الصبــاح  إلــى  تصريحــات 
اجلديد«، أن »يتم إجناز مشــروع 
احلكومة  قبل  املوازنة من  قانون 
خالل الشهر احلالي، حتى يرسل 
إلى البرملــان ويصوت عليه قبل 

انتهاء العام«.

قوى اإلطار: اتفاق سياسي على دعم الحكومة
بالقـوانيـن الخدميـة

ترحيب بإجراء السوداني تغييرات واسعة في المناصب العليا
تقريـر

مصر تحشد عبر (كوب 27 ( مطالبة 
العمالة األجنبية الوافدة تفاقم البطالة3باتفاق يحفظ أمنها المائي

6وتشكل عبئا على اقتصاد البالد

السليمانية ـ عباس اركوازي:
صاحب  وهــو  عمر  حســني  قال 
التي  املدافــئ  لصناعة  معمــل 
تعمل باخلشــب، ان ارتفاع اسعار 
الوقــود في محافظــات االقليم 
وتأخــر توزيعــه دفــع باملواطنني 
الى اللجوء الى وســائل التدفئة 
القدمية ومنها املواقد التي تعمل 

باخلشب.
واكــد عمر في حديــث للصباح 
اجلديد، ان مبيعاته من املواقد التي 
تعمل على احلطب ارتفعت عشرة 
اضعــاف مقارنة بالعــام املاضي 
عازيا ذلك الى عدم قدرة املواطنني 

على شــراء النفط االبيض الذي 
بلغ في السوق السوداء 280 الف 

دينار للبرميل الواحد مؤخرا.
ونشطاء  منظمات  اكدت  بدورها 
ان اســتمرار  البيئة،  في مجاالت 
على  والتجــاوز  االشــجار  قطع 
الطبيعة ســيخلف كارثة بيئية 
كبيــرة ال تقــل مخاطرهــا عن 
اجلفــاف الذي ميــر بــه االقليم. 
وقالت مديرة منظمة كردســتان 
اخلضراء ســارة جمال في تصريح 
للصباح اجلديد، ان ارتفاع اســعار 
دفع  االقليم  واحملروقات في  الوقود 
االشــجار  الى قطع  باملواطنــني 

التدفئة  الغراض  واســتخدامها 
وهو ما يعد ظاهرة خطيرة ينبغي 

تداركها باسرع وقت.
وطالبت جمــال حكومة االقليم 
وقود  بتوفير  االحتاديــة  واحلكومة 
التدفئة للمواطنني النهاء التجاوز 
الذي يحصل علــى الطبيعة في 
االقليم، مشــيرة الى ان استمرار 
هذه التجاوزات سيؤدي الى انهيار 
الطبيعــة وتغييــرات في درجات 
احلــرارة وخلــق عشــرات االوبئة 

واالمراض.
باســم  املتحدث  بــدوره حمــل 
عادل  جوتيــار  االقليم  حكومــة 

احلكومــة االحتاديــة جانبــا من 
املســؤولية الفتا الى ان حكومة 
االقليم لم تســتلم لتــرا واحدا 
بغداد  مــن  االبيض  النفــط  من 
لهذا العام وهو ما ادى الى ارتفاع 
اسعار وقود التدفئة. واضاف عادل، 
ان حكومة االقليم غير قادرة على 
توفير النفط للمواطنني باالسعار 
االحتادية  احلكومــة  تبيعها  التي 
وهي تشــتري النفط االبيض من 
مرتفعة  باسعار  السوداء  السوق 
وتبيعهــا للمواطنني في االقليم 
بســعر مئــة و3 االف للبرميــل 

الواحد.

بغداد - الصباح الجديد:
أفادت وزارة الزراعة امس السبت، بأن 
الفحوصــات اخملتبرية التــي أجرتها 
وزارة البيئــة، كشــفت ان الف طن 
مســرطن من اصل 30 الف طن من 
ســماد الداب الذي جهزته بها وزارة 

الصناعة واملعادن.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
حميــد النايف في تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن »الكمية التي 
الصناعة  وزارة  وزارتنا من  استلمتها 
كانت 30 ألف طــن، من ضمن عقد 

كلي يتضمن تزويد الزراعة بـ50 الف 
طن من ســماد الداب«، الفتا إلى أن 
»الوزارة رفضت اســتالم العشــرين 
الطــن املتبقية حلني اكمــال نتائج 

التحقيق احلكومية بهذا الشأن«.
وبــني، ان » الفحوصات اخملتبرية التي 
أجرتهــا وزارة البيئة علــى الكمية 
التي بحــوزة وزارة الزراعة البالغة 30 
ألف طن، اظهــرت ان 1000 طن من 
سماد الداب فيه نسب اشعاع عالية 
وغير صالح لالســتخدام، ومت عزلها 
ان«  النايف،  وأضاف  كلي«.  بشــكل 

الكميات التــي بقيت لدى الوزارة لن 
يجري توزيعها في الوقت احلالي، حلني 
اكمال اجــراءات التحقيق احلكومية 
بهــذا الشــأن، وأن العقد شــريعة 
التي  الزراعة  وزارتــي  بني  املتعاقدين 
منثلها والطرف الثاني الصناعة، وهي 
تتحمل كافــة األمور الناجتة عن هذا 
العقد مســتقبالً«. وفي وقت سابق 
من يــوم امس، أكد وزير الصناعـــة 
واملعـادن خالد بتال النجم، متابعته 
اجلارية  للتحقيقــات  الشــخصية 
بشــأن ملف »ســماد الــداب« بعد 

املتداولة  والتصريحات  التســريبات 
النجم  امللـــف«. وأوضح  بشأن هذا 
الــوزراء محمد  »رئيــس مجلس  ان 
بتشكيل جلان  السوداني وجه  شياع 
احلقائق  وكشف  للتحقيق  ُمختصة 
حول ُكّل ما أُشــيع عــن إنتاج هذا 
الســماد وُمتابعة نتائج الفحوصات 
التي أُجريت على مناذج من الســماد 
املواد  ومدى ســالمته من مخاطــر 
على  حفاظاً  واملُسرطنة  اإلشعاعية 
وللحد من مظاهر  املُواطنني  سالمة 

الفساد في املؤسسات احلكوميـة«.

مواطنون يلجأون الى وسائل التدفئة القديمة بقطع االشجار   الزراعة: الفحوص المختبرية تكشف تسرطن
الف طن من سماد الداب 

منظمات تحذر من مخاطر كارثية لها على البيئة في االقليم جهزتها به وزارة الصناعة

السليمانية ـ الصباح الجديد:
نظمت ناشــطات نسويات 
وقفــة  الســبت،  امــس 
احتجاجيــة فــي مدينــة 
الســليمانية ضــد تزايــد 
في  النســاء  قتــل  حاالت 

إقليم كوردستان.
وقالت شــده بشــير وهي 
ناشــطة في مجال حقوق 
املرأة خالل مؤمتر صحفي إن 
حاالت قتل النســاء بدوافع 
وخاصة  تزايد،  في  مختلفة 
جرائم الشرف التي أرتفعت 
العــام خصوصا في  هــذا 

السليمانية.
»نحــن مقبلون  وأضافــت 
على اليوم العاملي ملناهضة 
يجب  املــرأة  ضــد  العنف 
لها  يكون  أن  احلكومة  على 
برنامج شامل ينهي مظاهر 
العنف ضــد املرأة من خالل 
منع تداول األسلحة وكذلك 
وفقا  القتلــة  محاســبة 

للقانون«.
أن  إلى  بشــير  أشارت  كما 
أكثــر حاالت قتل النســاء 
أفراد  أيــدي  علــى  تكــون 
أســرتها فغالبا مــا ال تتم 
املطالبة باحلق الشــخصي 
لهذا يجب على  القاتل  من 
يطالب  أن  العــام  االدعــاء 
بحق  العقوبــات  بأقصــى 

أولئك القتلة.
وعن احصائيات قتل النساء 
أكدت بشــير أن االعداد في 

املاضي  بالعام  مقارنة  تزايد 
الرسمية  االحصائيات  لكن 
يجب أن تعلــن من اجلهات 

اخملتصة.
شــرطة  قــوات  وألقــت 
الســليمانية،  محافظــة 
شــخص  علــى  القبــض 
رميا  بقتل شقيقته  متهم 
بالرصاص في الســابع من 
الشهر اجلاري على إثر خالف 

إجتماعي.
وقالــت مديريــة شــرطة 
احملافظة في بيان  إن املتهم 
هاجم إلى منزل شــقيقته 
الكائــن في حــي )تاڤگه ( 
مبدينة الســليمانية، وفتح 
لُيصيبهــا  عليهــا  النــار 
مضيفة  خطيــرة،  بجروح 
أنــه بعد ســاعتني توفيت 
املرأة في املستشفى متأثرة 
القاتل  بينمــا فر  بجراحها 

إلى مكان مجهول.
وأوضــح البيــان أنــه بعد 
قاضي  قــرار  اســتحصال 
التحقيــق وخــالل أقل من 
ساعة مت التمكن من العثور 
علــى قاتــل املــرأة والقي 
القبــض عليــه، مع ضبط 
السالح الذي استخدمه في 

ارتكاب اجلرمية.
ووفقــا للبيان فــإن املتهم 
املدعــو )ر، ب، م( من مواليد 
العــام 1994 محتجز بقرار 
والتحقيقــات  القاضــي، 

جارية معه.

إقليم كردستان يشهد وقفة 
احتجاجية ضد ازدياد قتل 

النساء بذريعة »غسل العار« 
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تقرير

الصباح الجديد - متابعة: 

بالرغــم مــن العقوبــات القانونية 
الطلبــة  العنــف ضــد  ملرتكبــي 
والتالميذ فــي املــدارس، إال أن هذه 
الظاهــرة تتفاقــم يومــاً بعد آخر 
خصوصا مع بداية كل عام دراســي 

جديد.
ويتعــرض الطلبــة والتالميــذ في 
احملافظــات العراقيــة وخاصــة في 
للعقوبــات  االبتدائيــة،  املــدارس 
املعلمني  واللفظية من قبل  البدنية 
واألهالي على حد سواء، ما تؤثر على 
والنفسية  اجلسدية  األطفال  صحة 
وكذلك  الطبيعي،  ومنوهم  وبقائهم 
باإلضافة  واجملتمع،  األســرة  تؤثر في 

إلى تهديدها للصحة العامة.
وتنتشــر علــى مواقــع التواصــل 
ألطفال  فيديو  مقاطــع  االجتماعي 
ُمعّنفني باســتمرار، ودائما ما تعلن 
بحق  االجراءات  إتخاذ  الداخلية  وزارة 
املعنفني، لكــن العنف ضد األطفال 

مستمر.
ويؤكد تربويون أن ظاهرة اســتعمال 
العنف ضد األطفال ما تزال متفشية 
في العديــد من املــدارس العراقية، 
الصادرة  التعميمــات  مــن  بالرغم 
عن وزارة التربية والتي متنع ممارســة 
اللفظي  أشكاله  مبختلف  التعنيف 

واجلسدي والنفسي ضد األطفال.
وتقول املواطنة أم أمير من محافظة 
كربالء، إن “تعنيف األطفال ينتشــر 
املدارس  بشكل خاص مع بداية دوام 
من قبل األهالي والكوادر التدريسية 
مع األسف”، مشيرة إلى أن “األطفال 
األولــى  املراحــل  وخصوصــا فــي 
اإلبتدائية، يشعرون باخلوف من أجواء 
املدرسة، وهذا أمر طبيعي من جتربتي 

كأم ولدي أطفال”.
وتتفشى ظاهرة تعنيف األطفال في 
كل الطبقــات االجتماعيــة بصرف 
النظر عن مستوى األفراد وطبقاتهم 
االجتماعية، وتنتج هذه الظاهرة عن 
أســباب عدة منها التفكك األسري 
الباحثة  بحسب  الوالدين،  وانفصال 

االجتماعية رقية سلمان.

وبحسب دراسة ملنظمة األمم املتحدة 
للطفولة )يونيســيف(، تبني أن 81% 
مــن األطفال فــي العــراق تعرضوا 

للتعنيف اجلسدي أو النفسي.
وتشير الدراســة إلى أن “األسر متيل 
لضبط ســلوك األطفــال من خالل 
معاقبتهم، عندما يسيئون التصرف 
والســلوك ليتسنى لهم تنشئتهم 

بطريقة مالئمة”.
)يونيســيف(، حــذرت من  وكانــت 
األطفال  املتمادي ضد  العنف  تبعات 
يبلغ مســتويات  والذي  العراقيــني، 
خطيــرة، حيث ذكــرت املنظمة في 
تقاريرها أن أربعة من بني كل خمسة 
أطفــال بالعــراق، يتعرضون للعنف 

والضرب في املنزل أو املدرسة.
وطالبت، احلكومة العراقية بتكريس 
آليات رصــد ومتابعة ملرتكبي جرائم 
العنــف والقتــل بحــق األطفــال 
فاألطفال  احملاكمــة،  إلى  وتقدميهم 
في العراق، بحاجة ماسة إلى حماية 
آمنة  بيئة  وتوفير  وضمان حقوقهم، 
خالية من العنــف ومالئمة لتطوير 
قدراتهم وقابلياتهــم على أمت حال. 

وأكدت املنظمــة األممية، بأنه ما من 
شــيء يبرر العنف ضد طفل صغير، 
كما أن هذه الظاهرة ال بد من منعها 

وكبحها.
علــي  القانونــي  اخلبيــر  ويــرى 
األساليب  “اســتعمال  أن  التميمي، 
الوحشــية في اجلرمية، يكون تأثيرها 
النفســي طاٍغ عليهــا، منها اجملرم 
اجملتمع،  احلقد على  )الســايكوباثي( 
و)الشيزوفرينيا( انفصام الشخصية، 
و)البارانويا( اخلوف من اجملتمع، وغيرها 
من األسباب، كما يقول علم النفس 

اجلنائي”.
وعن ُســبل املعاجلة يبــنّي التميمي 
أن “هــذا يحتاج إلى دراســات لهذه 
الظواهر من اخملتصني، ومن ثم نشــر 
الوعي عن طريق اإلعالم ورجال الدين 
واملدارس، حيــث أن مثل هذه اجلرائم 
تعد طارئة على العــراق، وحتتاج إلى 

وقفة طويلة وحلول سريعة”.
وكان تقرير سابق صادر جمللس القضاء 
العراقية  األعلى أشار إلى أن احملاكم 
ســجلت 1606 دعــاوى العنف ضد 

األطفال عام 2019.

أربعة من كل خمسة أطفال عراقيين يتعرضون الى التعنيف في المنزل والمدرسة
ظاهرة العنف في المدارس ..اليونيسيف: 

بغداد - الصباح الجديد: 

وجــه امني بغــداد عمار موســى 
كاظــم امــس الســبت، الدوائر 
جهدها  باســتنفار  كافة  البلدية 
مياه  لتصريــف  والبشــري  اآللي 
اليوم  التي هطلــت فجر  االمطار 
بشــدة ٣١ ملــم ، مؤكــداً اتخاذ 
واعفاء عدد من  اجراءات عقابيــة 

املسؤولني املقصرين .
وأوضح بيان لالمانة ان “ امني بغداد 
عمار موسى كاظم اشرف بشكل 
مباشر على تفعيل خطة تصريف 
مياه االمطار وتابع ميدانياً مناطق 
واحياء العاصمة ووجه باســتنفار 
اجلهد البلدي وتشــغيل محطات 
الصرف الصحي بطاقتها القصوى 
مياه  وتصريف  بســحب  لالسراع 

االمطار “.
واشار الى، ان “ هناك بعض املناطق 
شهدت جتمع مياه االمطار بسبب 
الشدة املطرية التي بلغت نسبتها 
٣١ ملم خالل ساعتني وهي نسبة 
التصريف  شــبكة  طاقــة  تفوق 
للعاصمة التي تبلغ ٢٢ملم وهناك 
املياه  لســحب  مســتمرة  جهود 
وتصفيرها خالل ساعات معدودة “.

وتابــع ان “ هناك بعض املشــاكل 
التــي واجهــت جهــود وخطــة 
التصريــف متثلت بانطفــاء التيار 
الكهربائــي عن بعــض محطات 
اجملــاري املهمة وتعطيــل عملها 

بطاقتها الكاملة“.
واضــاف ان “ هناك جلــان متابعة 
تعمل علــى رصد جميع التلكؤات 
ومشــاكل جتمــع امليــاه وتوجيه 
املالكات اخملتصة لتصريفها باسرع 

وقت ممكن “.
“ امــني بغــداد توعــد  ان  وبــني 
باتخــاذ اجراءات عقابية شــديدة 
بحــق املقصرين واعفــاء عدد من 

املسؤولني في امانة بغداد في حال 
عدم االستجابة لسحب وتصريف 
املياه خالل وقت قياسي عن جميع 

مناطق واحياء العاصمة “.
وأقرت أمانة بغداد امس الســبت 
بحدوث تلكؤ في جهودها بسحب 
ميــاه األمطــار الســاقطة على 
العاصمة واملســتمرة حتى إعداد 

هذا التقرير.
وقــال مدير اعــالم امانــة بغداد 

محمــد الربيعي فــي تصريحات 
صحفية “مع اســتمرار األمطار مت 
تشخيص مجموعة من التلكؤات 
في الشوارع مت تشخصيها من قبل 
أمني بغداد وجلنــة املتابعة وغرفة 
الطــوارئ” ، مبينا ان “رصد التلكؤ 
كان فــي أغلب مناطق بغداد ومتت 

املباشرة ملعاجلتها فوراً”.
وأكــد “اســتنفار اجلهــود منــذ 
الســاعة اخلامســة فجرا والفرق 

الشوارع  فتح  من  متكنت  اخلدمية 
التي اغلقتها املياه”. ، وغطت املياه 
شوارع وأحياء في العاصمة بغداد، 
أمطار  إثر موجة  الســبت،  صباح 
غزيرة شــهدتها العاصمة بغداد ، 
الى سوء  الشوارع  هذا ويعود غرق 

شبكات صرف املياه،
من جانبها، توقعــت هيئة االنواء 
اجلوية ان تشهد البالد خالل اليومني 
املقبلني طقســا غائما ممطرا مع 

عواصف رعدية وانخفاض بدرجات 
احلرارة خالل اليومني املقبلني.

وذكر خبيــر التنبؤات اجلوية صادق 
عطيــة امس الســبت، أن هطول 
األمطــار سيســتمر لغاية نهاية 
األسبوع اجلاري، محذراً من تشكل 
موجات ضباب تغطي أغلب وسط 
البالد مع إنخفاض نسبي بدرجات 

احلرارة.
وقال عطية في مدونة على مواقع 

“فيســبوك”  االجتماعي  التواصل 
اليوم، “تســتمر تكونات السحب 
املمطرة هذا اليــوم في العاصمة 
بغداد وواســط وكربــالء والنجف 
وبابل ومناطق متفرقة من البصرة 
وذي قار والســماوة وشرق االنبار”، 
مبينــا أن “فرص األمطــار تنتهي 
بقاء الســحب في أجواء  ليال مع 
البالد وقطرات  مدن جنوب ووسط 

خفيفة”.

أمين بغداد يوجه باستنفار الجهد البلدي
 لتصريف مياه االمطار ويتوعد المقصرين

األمانة تقر بحدوث تلكؤ في عمليات التصريف وتباشر معالجتها

هناك بعض المناطق 
شهدت تجمع لمياه 

االمطار بسبب الشدة 
المطرية التي بلغت 

نسبتها ٣١ ملم 
خالل ساعتين وهي 
تفوق طاقة شبكة 
التصريف للعاصمة 

التي تبلغ ٢٢ملم

بغداد - الصباح الجديد: 
إبراهيم  التربية الدكتور  بحث وزير 
نامــس اجلبوري امس الســبت في 
مكتبه الرسمي مع محافظ بغداد 
، محمد جابر العطا اهلل؛ للتباحث 
حول امللف التربوي والتعليمي الذي 

يخص العاصمة بغداد .
وذكرت الوزارة في بيان “ أن اجملتمعني 
ناقشــوا طيفا من احملاور العلمية 
واإلدارية املتعلقة بشــؤون التربية 
والتعليــم على مختلف األصعدة، 
وتناولوا مســائل متعــددة تخص 
مجريــات العام الدراســي وملف 
األبنية املدرسية ومعاجلة اكتظاظ 

الطلبة في املدارس”.  
اللقاء  اجلبوري خالل  الدكتور  وأكد 
“أن وزارة التربيــة مهتمة اهتماماً 
التعليمية  العملية  مبفاصل  بالغاً 
كلها وتسعى في الظروف جميعها 
إلى تقدمي اخلدمات التعليمية التي 

تنسجم وحاجة اجملتمع” .
بغداد،  أعــرب محافظ  من جانبه، 
دعم الســلطة احملليــة ملنظومة 
على  وحرصها  العراق  في  التعليم 
التكامل والتعاون  توفير مجــاالت 

التي حتقق النجاح املنشود .

بغداد - الصباح الجديد: 
التخطيــط  دائــرة  نظمــت 
العمــل  وزارة  فــي  والدراســات 
بالتعاون  االجتماعيــة  والشــؤون 
القومي  االمــن  مستشــارية  مع 
ندوة حواريــة حتت عنوان )مفاهيم 
اســتراتيجية مكافحــة التطرف 
العنيــف املــؤدي الــى االرهــاب( 
للباحثــني االجتماعيني في الدوائر 

والهيئات التابعة للوزارة .
التــي حضرها  الندوة  وتضمنــت 
التخطيــط  دائــرة  عــام  مديــر 
والدراســات حســني علي حسني 
محاضرة القاهــا مدير عام الدائرة 
االداريــة فــي مستشــارية االمن 
القومي علي عبــداهلل ركزت على 
عــدة محــاور اهمها تعزيــز اطر 
التعاون مع وزارة العمل وغيرها من 
الوزارات لوضع خطط عمل موحدة  
لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنية 
والتخلص  العنيــف  التطّرف  ملنع 
من هذا النــوع من الفكر والقضاء 
على التوتر والنزاع اجملتمعي وصوال 
الى خلق بيئة طــاردة لهذا الفكر 
اإليديولوجية  للحركات  والتصدي 
املتطرفة وتعزيز السالم في العراق 

,
ومتت خالل الندوة ايضا مناقشــة 
االســتراتيجية  هــذه  نشــأة 
اجريت  التي  العديدة  والدراســات 
لفكر اجملتمــع العراقي ، فضال عن 
التطــرق الى دور مواقــع التواصل 
االجتماعي في تنامي هذه الظاهرة 
وما هــو دور  وزارة العمل في تنفيذ 
هــذه االســتراتيجية اذ ان احللول 
العنيــف  للتطــرف  املســتدامة 
متكامال  شــامال  نهجا  تتطلــب 
قائمــا علــى الوحدة فــي تنفيذ 

وتطبيق خطط السالم.

وزير التربية ومحافظ 
بغداد يبحثان ُسبل النهوض 
بالواقع التربوي والتعليمي 

ندوة حوارية عن مفاهيم 
وخطط مكافحة التطرف 

العنيف المؤدي الى االرهاب

نظمتها العمل ومستشارية االمن القومي..

بغداد - الصباح الجديد:
جنحت فرق الدفــاع املدني امس 
السبت بإخماد حريق اندلع داخل 
مستشفى  استشــارية  مذخر 
الشوملي العام املمتلئ باألدوية 
فــي  الطبيــة  واملســتلزمات 

محافظة بابل.
املدني  الدفاع  فرق  طوقت  حيث 

النيــران وأبعدت خطر انتشــار 
احلريق إلى االستشــارية اجملاورة 
تنفيــذ عمليات  بالتزامــن مع 
والكوادر  للمراجعــني  اإلخــالء 
الطبية وأنهــت أعمال اإلخماد 
إصابات  تســجيل  دون  والتبريد 
بشرية مع حتجيم األضرار املادية، 
على أثر ذلك طلب الدفاع املدني 

فتح حتقيــق واســتدعاء خبير 
األدلــة اجلنائية لرفــع العينات 

وحتديد أسباب اندالع احلريق.
يذكر في هذا الصدد ان إجراءات 
واملذاخر  الرسمي للمخازن  اجلرد 
باتت  احلكومية،  واملســتودعات 
اقترابنا مــن نهاية  قريبة مــع 

السنة احلالية.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون 
املمارسات  حصيلة  عن  الشــرطة 
االمنيــة خالل 24 ســاعة املاضية 
التي كانت باشراف مباشر وبحضور 
ميدانــي من قبل وكيــل الداخلية 

الفريق عماد محمد محمود.
وذكــر بيــان العالم وكالة شــؤون 
الشرطة امس السبت ان “احلصيلة 

ملديرية شــرطة محافظة  األمنية 
بغداد أسفرت عن تنفيذ أمر قبض 
والقبض  ومطلوباً  متهماً   67 بحق 
على ســتة من متعاطــي اخملدرات 
أربــع عجالت حتمــل مواد  وضبط 
حبة  و19  االســتيراد  مــن  ممنوعة 
باالضافة  النــوع  مجهولة  مخدرة 
الــى 6 غران من املــواد اخملدرة و860 

ملغرام من مادة الكرستال”.

وأشار البيان الى “تسيير 240 دورية 
والقبض على 15 متســوالً وضبط 
4 مسدســات مع 19 إطالقة وثالث 

قنابل يدوية”.
ولفت البيــان الى ان “مفارز مديرية 
عجلة   12 ضبطت  النجدة  شرطة 
مطلوبــة و13 دراجة و107 عجالت 
مظللــة و59 عجلة تســير عكس 

االجتاه و63 متسوالً و64 مخموراً”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
باســم  املتحــدث  كشــف 
املفوضيــة الســابقة حلقــوق 
اإلنســان علي البياتــي، عن أن 
هنالك أكثــر من 1100 محاولة 
انتحار في العراق سنوياً، مشيراً 
الــى أن االحصائيات التي تعلن 
بشأن حاالت الوفاة جراء االنتحار 
أقل بكثير من األرقام احلقيقية.

وقال علي البياتي في تصريحات 
صحفيــة انــه “مــن الضروري 
معرفة مدى صحة االحصائيات 
باالنتحار،  املتعلقــة  املعلنــة 
وهل أن هــذه االرقام متثل العدد 
الوفيات جراء  احلقيقي حلــاالت 

االنتحار في العراق أم ال”، مبيناً 
أن “العــراق اليــزال مــن الدول 
التي تكون نســبة االنتحار فيه 
قليلة عامليــاً، باعتبار ان هنالك 
ظروفاً صعبة وكوارث مرت على 

العراق”.
مت  فإنه  الداخلية  لــوزارة  ووفقاً 
 772 2021 تســجيل  في العام 
حالة انتحــار، بارتفاع أكثر من 
100 حالة عن العام 2020 الذي 
663 شــخصاً،  ســجل انتحار 
املنتحرين  من   36.6% أّن  مؤكدة 
كانت أعمارهم أقل من 20 عاماً، 
الذكور  نســبة  تشــكل  فيما 

%55.9، واإلناث 44.1%. 

ورأى البياتــي أن “األرقــام التي 
تعلن بهذا الصدد ال متثل العدد 
احلقيقــي حلــاالت االنتحار في 
أنه “من  العراق”، مشــدداً على 
الضــروري معرفة هل كل حالة 
انتحار تسجل كانتحار، وخاصة 

لدى النساء”.
بحســب إحصــاءات منظمات 
غيــر حكومية، ســجل العراق 
نحـــو   2021 املاضي  العام  في 
72 حالــة قتــل بحق نســاء، 
وجـدت جثـــث بعضهن ملقاة 
في الشــارع، فيمــا يعتقد أن 
بجرائـم  مرتبـط  منـــها  جزءاً 

الشـرف. 

الدفاع المدني تخمد حريقًا اندلع في 
مذخر ادوية مستشفـى الشوملي

مطلوبون ومتسولون ومتعاطون 
في قبضة الشرطة خالل 24 ساعة

أكثر من 1100 محاولة انتحار في العراق سنويًا
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متابعة ـ الصباح الجديد:

حتــدث الصحافــة اإليطاليــة عــن 
“صفعة” وجهتها فرنسا إلى حكومة 
جيورجيــا ميلونــي، فيمــا خرجــت 
التصريحات الرســمية الفرنسية عن 
الشــركاء  العالقات بني  املألوف فــي 
األوروبيــني لتصف املوقــف اإليطالي 
املهاجريــن  الســتقبال  الرافــض 
بأنه “دون مستوى  البحر  العالقني في 
في  القلق  ويزداد  اإلنســاني”.  الواجب 
األزمة  تفاقم  من  األوروبية  األوســاط 
الدبلوماســية بــني باريــس ورومــا، 
واخلشــية مــن تأثيرها على متاســك 
املوقف املشــترك من امللفات الكبرى 

داخل االحتاد.
وفيما كانت ســفينة اإلنقاذ “أوشــن 
اجلمعة،  األول  امس  ترســو  فايكينغ” 
البحريــة  “تولــون”  قاعــدة  مبينــاء 
الفرنســية، حيث متّ إنــزال املهاجرين 
الذين كانــوا على متنهــا منذ ثالثة 
األوروبيون  املســؤولون  أســابيع، كان 
يكّثفون االتصاالت واملســاعي لتبريد 
وإيطاليا،  فرنســا  بني  احملتدمة  األزمة 
ونــزع فتيــل انفجارها فــي اجتماع 
مجلــس وزراء اخلارجيــة يــوم االثنني 
املقبل، في بروكسل. ويخشى املراقبون 
األوروبية  العاصمة  الدبلوماسيون في 

أن يصل التصعيد في هذه األزمة إلى 
ما وصلت إليه تلك التي نشــبت بني 
الطرفني فــي عــام 2019، على عهد 
احلكومة الشعبوية اإليطالية، عندما 
اســتدعت فرنسا ســفيرها في روما 

ألول مرة منذ احلرب العاملية الثانية.
الفرنسي جيرار  الداخلية  وزير  ووصف 
دارمانــان، لدى إعالنــه أن باريس قّررت 
التي حتمل على  الســفينة  استقبال 
متنها 234 مهاجــراً بينهم 57 طفالً 
بصفة اســتثنائية ونــزوالً عند طلب 
املوقف  إميانويــل ماكــرون،  الرئيــس 
اإليطالــي، بأنه يتناقض مــع أحكام 
القانون الدولي والتضامن اإلنســاني، 
وينتهــك االلتزامــات التــي كانــت 
قبل  اإليطالية  احلكومــة  قطعتهــا 
أســابيع من توّلي احلكومــة اجلديدة 

مهامها.
الــوزراء  رئيســة  صّرحــت  وبينمــا 
اإليطالية، امس األول اجلمعة، بأن “ثّمة 
سوء تفاهم مع فرنســا، وردة الفعل 
الفرنســية ال مبرر لهــا”، أعلن الوزير 
الفرنســي أن بالده قررت وقف العمل 
املهاجرين  بتوزيع  التي تقضي  باخلطة 
الذيــن كانــوا قــد نزلوا فــي املوانئ 
اإليطالية خالل األشهر األخيرة مبوجب 
آلّية التضامــن األوروبي، التي كان من 
املقرر أن تستقبل فرنسا 3500 منهم. 
وطلــب دارمانان مــن أملانيــا والدول 
التي تشارك في هذه  األوروبية األخرى 

اآللية أن حتــذو حذو فرنســا، وتوقف 
يعيشون  الذين  املهاجرين  اســتقبال 

حالياً في إيطاليا.
لكن باريس ذهبت أبعد من ذلك عندما 
 500 أعلنت امس األول اجلمعة، إرسال 
عنصر إضافي من قوات الشرطة لتعزيز 
املراقبة على طــول حدودها البرية مع 
إيطاليا، في الوقت الذي أعلن فيه وزير 
تستخلص  سوف  “باريس  أن  الداخلية 

كل العبــر من املوقــف اإليطالي على 
اجلوانب األخرى مــن العالقات الثنائية 

بني البلدين”.
وكان ماكرون، وهو أول القادة األوروبيني 
اجتماعاً مبيلوني في روما بعيد توليها 
مهامها، قد صّرح بأن رئيســة الوزراء 
اإليطالية أســاءت التصّرف، وتسببت 

بأزمة خطيرة بني البلدين. 
ويســعى ماكــرون مــن خــالل هذا 

التصعيــد إلــى منــع ميلونــي من 
تســجيل انتصار في هــذه املواجهة 
األولى بــني الطرفني، وتوجيه رســالة 
بــأن هــذا املوقف اإليطالي ســتكون 
له تبعات على الصعيدين الفرنســي 
واألوروبي. أما ميلوني من جهتها، فقد 
أصبح بوســعها التباهي على املسرح 
على  فرنســا  أجبرت  بأنهــا  الداخلي 
استقبال ســفينة اإلنقاذ في موانئها 

بعد أن أصّرت علــى منعها من دخول 
املوانئ اإليطالية، اســتناداً إلى احلجة 
التي مفادها أن إيطاليا ليست ملزمة 
اســتقبال جميــع املهاجريــن الذين 
تنقذهم سفن اإلغاثة في عرض البحر 
املتوســط، وأن الدول األوروبية األخرى 
يجب أن تتحمل هي أيضاً مسؤولياتها.
لكن املسألة بالنسبة لفرنسا ليست 
ثنائية مــع إيطاليا، بل  مجرد عالقات 
هــي في صلــب النقاش السياســي 
الدائر علــى الصعيــد الداخلي حول 
قانــون الهجــرة الذي يشــّكل إحدى 
الركائز األساســية التي يعتمد عليها 
اليمني املتطرف لتوسيع دائرة شعبيته 
التي بلغت مســتويات قياســية في 
االنتخابــات األخيــرة. وكانت الزعيمة 
مارين  الوطني  التجمع  السابقة حلزب 
لوبان قد صّرحت امــس األول اجلمعة، 
بــأن “إميانويل ماكــرون، بقبوله للمرة 
األولى نزول املهاجرين من سفينة إنقاذ 
في أحد املوانئ الفرنسية، يوّجه رسالة 
تهــاون مأســاوية حتــول دون تصديق 
ادعاءاتــه بأنه يريد وضــع حد للهجرة 

الكثيفة والفوضوية”.
أما املوقف اإليطالي فهو يتيح مليلوني 
أن تقطــع الطريق علــى حليفها في 
احلكومــة ومنافســها علــى زعامة 
اجلبهة اليميني ماتيو سالفيني، الذي 
كان يتحنّي مثل هذه الفرصة للمزايدة 
الشعبية  اســتعادة  ومحاولة  عليها 

التي كان قد خســرها مؤخراً لصالح 
رئيســة احلكومــة اجلديــدة. وكانت 
ميلوني قــد رفضت التجاوب مع طلب 
ســالفيني تولي وزارة الداخلية، لكنه 
أصّر علــى تعيني أحد املقربني منه، هو 
ماّتيــو بيانتيدوزي امللّقــب بـ”الذئب”، 
ويرّجح أنه هو الذي يدير دّفة سياســة 

الهجرة للحكومة اإليطالية.
اإليطالي  اخلارجيــة  وزيــر  كان  وفيما 
أنطونيو تاجاني يحاول التهدئة، ويفتح 
ثغرة متّهد للحوار بني الطرفني بقوله إن 
الفرنسية مبالغ فيها بني  الفعل  “ردة 
بالتفاهم”،  بلدين صديقني محكومني 
كان زعيم احلــزب الدميقراطي املعارض 
والرئيس األســبق للحكومــة إنريكو 
ليتا يقــول إن “األخطاء التي ارتكبتها 
جيورجيــا ميلونــي في األســبوعني 
املاضيــني، وبخاصة مــا يتعلق منها 
تاريخي وتقليدي  بالعالقات مع حليف 
إليطاليا مثل فرنســا، ليست خطيرة 
فحســب، بل هي مأســاوية وال تخدم 

املصالح الوطنية”.
ويخشى مســؤولون في املفوضية أن 
تؤدي هــذه األزمة إلى عــزل احلكومة 
اإليطاليــة اجلديــدة وإضعافها داخل 
االحتاد األوروبــي، وأيضاً إلى إبعادها عن 
املوقع الذي تتخذ فيه القرارات الكبرى، 
في الوقت الذي هي فيه بأمّس احلاجة 
إلــى التضامن والدعم من الشــركاء 

األوروبيني.

أزمة دبلوماسية مفتوحة بين باريس وروما
بعد رفض حكومة ميلوني استقبال المهاجرين العالقين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال وزيــر اخلارجيــة الســويدي، توبياس 
بيلستروم،  إن بالده لن تنشر أسلحة نووية 
على أراضيهــا بعد انضمامهــا إلى حلف 

شمال األطلسي )الناتو(.
ووفقا لوزير اخلارجية الســويدي، ســتحذو 
الدمنــارك  ســتوكهولم حــذو جارتيهــا، 
والنرويج، اللتني ال توجد على أراضيهما هذه 

األنواع من األسلحة.
ونقلت وكالــة “رويترز” عن الوزير قوله: “هذا 
هــو املوقف طويــل األمد حلــزب التحالف 
املعتدل.. لن نعتزم أبدا تغيير شروط الطلب 

الذي قدمته احلكومة السابقة”.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “بروليتارين” 
)Proletaren( الســويدية إنه بعد االنضمام 
إلى حلف شــمال األطلســي، ســتظهر 

األسلحة النووية على أراضي البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقع الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
تورونالر،  أوزكان  بتعيني، شــاكر  مرســوما 
ســفيرا لتركيا لدى إســرائيل بعــد إعادة 
العالقات الدبلوماسية، ونشرت الوثيقة في 

اجلريدة الرسمية.
ونشرت اجلريدة الرسمية: املرسوم الرئاسي 
بتعيني شاكر أوزكان تورونالر سفيرا لتركيا 

لدى إسرائيل.
وينص املرســوم الرئاســي على أن “شاكر 
أوزكان تورونــالر، عضو اجمللس االستشــاري 
للسياســة اخلارجية، قد مت تعيينه سفيرا 
لتركيا لدى دولة إسرائيل مبوجب املادتني 2 و 

3 من املرسوم الرئاسي رقم 3”.
وفي وقت ســابق، قال وزير اخلارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلو إن تركيا قررت تعيني 
سفير لها لدى إسرائيل واستعادة العالقات 

الدبلوماسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد رئيس الســلطة القضائية اإليرانية، 
غالم حسني محســني اجئي، أنه سيتم 
التعامــل بحزم مــع األشــخاص الذين 
ارتكبوا جرائم وتسببوا في مقتل الكثير 
من أفراد قوى األمن الداخلي، وسيعاقبون 

بشدة.
وقال محســني أجئي فــي تصريح خالل 
اجتماع اجمللس اإلداري مبحافظة خراســان 
بجنوب شرق إيران: “لدى املواطنني سلسلة 
من التوقعات من جهــاز القضاء، خاصة 
في األحداث األخيــرة، ومنها التعامل مع 

املشاغبني”.
الشــغب ســنالحق  وأضاف: “في مجال 
مبساعدة  الرئيسني  واملســببني  العناصر 

األجهزة األمنية”.
وأشــار رئيس القضاء إلى أنه وفق القانون 
ســنتعامل بحزم مع العناصر واملسببني 
الرئيسيني ألعمال الشغب األخيرة، مشيرا 
إلى أنه لو توفرت إمكانية الشمول بالرأفة 
اإلنصاف  وفق  للبعض  العقوبة  وتخفيف 

والعدالة فسوف يستفيدون منها.
وقال إن “املنتقد ال يحرق علم البالد اطالقا 
وال يعرض حياة املواطنني وقوات الشرطة 

للخطر”.

السويد: لن تنشر 
األسلحة النووية على 

أراضي البالد

أردوغان يعين سفيرا 
لتركيا في إسرائيل

القضاء اإليراني: سنتعامل 
بحزم مع العناصر الرئيسية 

ألحداث الشغب األخيرة

متابعة ـ الصباح الجديد:
الرفيع  الدولي  احلضور  مستغلة 
خالل مؤمتــر األمم املتحدة للمناخ 
في شــرم الشــيخ )كــوب 27(، 
تســعى مصر إلى احلصول على 
مزيد من الدعم الدولي في نزاعها 
مع إثيوبيا حول “ســد النهضة” 
النيل، مطالبة بضرورة  نهر  على 
يحفظ  ُملزم  قانوني  “اتفاق  إبرام 
عمدت  فيمــا  املائــي”،  أمنهــا 
إثيوبيا فــي املقابل، على الترويج 
باعتباره  املؤمتر  خالل  للمشــروع 

“مصدراً حيوياً” للطاقة.
وتتنــازع إثيوبيا مع كل من مصر 
والســودان، بســبب السد الذي 
القاهرة  وتقول   ،2011 منذ  تبنيه 
إنه يهــدد “حقوقها” فــي مياه 
بضرورة  مطالبة  الدولــي،  النهر 
التوصل إلى اتفــاق قانوني ملزم 
ينظــم قواعد امللء والتشــغيل 

مسبقاً.
وخالل اســتقبال رئيسة مجلس 
النواب األميركي نانسي بيلوسي، 
والوفد املرافــق لها، على هامش 
“كوب 27” ، شرح الرئيس املصري 
ألعضاء  السيســي  الفتاح  عبد 
الراهن  الوضع  األميركــي،  الوفد 
لقضية ســد النهضــة، مؤكداً 
 – الرســمي  للمتحدث  - وفقــاً 
“املوقف الثابت من ضرورة الوصول 
إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء 
وتشغيل الســد، وذلك لتحقيق 
مصلحة جميع األطراف واحلفاظ 

على األمن املائي املصري”.
وبدوره، التقى سامح شكري وزير 
اخلارجيــة املصــري ورئيس مؤمتر 
اجلمعة،  األول  امــس   ،”27 “كوب 
أعضاء الوفد األميركي برئاســة 
للخارجية  بيان  ووفق  بيلوســي. 
“نقاشــاً  اللقاء  املصرية، تضمن 
مطوالً حــول موضوعــات املياه 

وقضية سد النهضة، واستعرض 
وزيــر اخلارجية اجلهــود املتعددة 
للدولة املصرية في مجال احلفاظ 

على مواردها املائية”.
وأكد شــكري “املوقــف املصري 
الداعي للتوصل إلى اتفاق قانوني 
ملزم حول قواعد وملء وتشغيل 
الدول  مصالــح  يحفظ  الســد 
والسودان”،  وإثيوبيا  الثالث؛ مصر 
مشــدداً على ضرورة “توفر اإلرادة 
السياسية احلقيقية لدى اجلانب 
االتفاق  إلــى  للتوصل  اإلثيوبــي 

املطلوب”.

ومنــذ نيســان 2021، جتمــدت 
الثالث،  الــدول  بــني  املفاوضات 
األفريقي،  االحتــاد  يرعاهــا  التي 
بعد فشــلها في إحداث اختراق، 
األمر الذي دعا مصر للتوجه إلى 
لالحتجاج،  الدولي  األمن  مجلس 
واملطالبــة بالضغط على إثيوبيا 
للقبول  الدوليني  الشــركاء  عبر 

باتفاق يرضي جميع األطراف.
وتعتمد مصر، بنحو 97 في املائة، 
على حصتهــا من النيل، البالغة 
55.5 مليــار متر مكعــب، بينما 
تتحسب لنقص في تلك احلصة 

مع اقتراب إثيوبيا من التشــغيل 
الكامل لـ”سد النهضة”.

وضمن الزخم الــذي وفره املؤمتر، 
التقــى وزير املــوارد املائية والري 
املصري هاني سويلم، امس األول 
اجلمعة، هــون ريــس ويتبي وزير 
البيئــة والعمــل املناخي لغرب 
أســتراليا، معرباً عن رغبة مصر 
في التعاون مــع كل دول العالم 
في مجالي املياه واملناخ، خصوصاً 
أســتراليا، حيث لديهــا خبرات 
وجتارب ناجحة في مجال التحلية 

واملعاجلة.

ولفت ســويلم إلــى قيام مصر 
بجهــود كبيرة لوضــع املياه في 
إلى  املناخي، مشيراً  العمل  قلب 
لـ10  ميتد  للمياه”  “جناح  تنظيم 
وإطالق  املنــاخ،  مؤمتر  ضمن  أيام 
مصــر ملبــادرة دوليــة للتكيف 
بقطــاع املياه خالل “يــوم املياه” 
املقــرر يــوم 14 تشــرين الثاني 
احلالــي، مؤكــداً “أهميــة دعم 
اجلميع لهذه املبادرة املهمة التي 
تعنى بقضايــا املياه واملناخ على 

املستوى العاملي”.
ومت االتفاق على تبادل التعاون بني 

حتلية  مجال  في  وأستراليا  مصر 
املياه، وأشار ســويلم إلى أهمية 
التوسع في استخدام حتلية املياه 
كمــورد مهم للميــاه املتجددة 
مع  الســكانية،  الزيادة  ملواجهة 
أهمية التوســع في اســتخدام 
والطاقة  احلديثــة  التكنولوجيا 
املتجــددة فــي التحليــة، مــا 

سيسهم في تقليل التكلفة.
في املقابل، عمــدت إثيوبيا خالل 
جلســات املؤمتــر علــى الترويج 
لـ”ســد النهضة”، الــذي تبنيه 
بداعي “توفير الطاقة الكهربائية” 
ملواجهة  مشــروعاً  كونه  للبالد، 
التغير املناخــي، فيما هنأ رئيس 
الــوزراء اإلثيوبــي آبــي أحمــد، 
مصــر حكومــة وشــعباً، على 
“اســتضافتهم الناجحــة ملؤمتر 
كــوب 27”، معرباً عــن “امتنانه 
للرئيس السيســي، على دعوتي 
للمشاركة في القمة وعلى كرم 

الضيافة الذي حظي به”.
وقــال آبــي أحمد، فــي كلمته 
الرســمية، إنــه مــن املتوقع أن 
مصدراً  النهضــة  ســد  “يكون 
واملنطقة”،  للبالد  للطاقة  حيوياً 
إمكانات  ورغــم  بأنــه  منوهــاً 
الطاقــة املتجــددة الكبيرة في 
الكبيرة  التحتية  والبنية  إثيوبيا 
للتوليــد والنقل، ال يــزال معدل 
الوصول إلــى الكهرباء في البالد 

أقل من 50 في املائة.
إلــى أن بالده  آبــي أحمد  ولفت 
“تعمل بجد لتنويع وتوسيع مزيج 
الطاقة ليشــمل مصادر الطاقة 
املتجــددة األخرى مثــل الطاقة 
احلراريــة األرضيــة وطاقة الرياح 
بهدف  الشمســية،  والطاقــة 
حتقيق الوصول الشــامل بحلول 
عــام 2030 من خــالل التقنيات 

املتصلة بالشبكة وخارجها”.

الصباح اجلديد ــ وكاالت:
بني  املشــتركة  التدريبات  بــدأت 
وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات 
موهافــي  بصحــراء  وأســتراليا 
عمليــات  حملــاكاة  األمريكيــة 
عســكرية ضد القوات الروســية 
أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة  في 

التاميز البريطانية.
وبحسب الصحيفة، فإن التدريبات 
املتحــدة  للواليــات  املشــتركة 
“بروجيكت  وأســتراليا  وبريطانيا 
التقارب(  )مشروع  كونفيرجينس” 
هدفها محاكاة عمليات عسكرية 
مفترضــة ضد قوات روســية في 

أوروبا.
وتلفت الصحيفــة، إلى أن حوالي 
العســكريني  األفــراد  مــن   450
من  ذلك  فــي  مبــا  البريطانيــني، 
إلى  توجهوا  النخبة،  رينجرز  وحدة 
كاليفورنيا للمشــاركة في تدريب 
ملدة 14 يوما في قاعدة فورت إيرفني 
العســكرية ملمارســة العمليات 
الطبيعية  “املناظــر  في  القتالية 
املفتوحة” للصحــراء، التي “تذكر 

بالسهول األوكرانية”.
وتشارك قوات من الواليات املتحدة 
التي  التدريبات  في هذه  وأستراليا 
تأتي “في ســياق محاكاة في ظل 

في  الروسية  القوات  تواجد  ظروف 
أوروبا”، بحسب الصحيفة.

وكجزء من التمرين، مت اســتخدام 
“مجموعات من طائرات االستطالع 
تكييفها  مت  والتــي  بدون طيــار”، 
M-Ra-  خصيصا لتحريــك عربات

za املستقلة في ظروف الصحراء، 
البريطانية  األنظمة  إلى  باإلضافة 
إلطالق الصواريخ املوجهة من طراز 

.GMLRS
ويحتــل مركز التدريــب األمريكي 
مســاحة تبلــغ حوالــي 1.6 ألف 
كيلومتــر مربــع، وقــد أقيمــت 
واقعيــة  منــاذج  أراضيــه  علــى 

للمســتوطنات ومنشــآت البنية 
التحتيــة، حيث يتواجد فيها أفراد 
“ناطقــون بالروســية” مت جلبهم 
يجري  كما  للمحــاكاة.  خصيصا 
االتصــال  ســيناريوهات  إعــداد 
اإلنترنت  وعلى  شــخصيا  بينهم 
Twit-  عبر الشــبكات االجتماعية

ter و Facebook التي مت إنشــاؤها 
خصيصــا للتمرين واحملــاكاة بني 
املدنيني، ومن  تلك اجملموعات مــن 
بني أحــد الســيناريوهات، ينظم 
هؤالء املدنيون اضطرابات جماعية 
بسبب ســوء معاملتهم من قبل 
اجلنود األمريكيني، مما يتعني عليهم  

)اجلنود( قمعهم. 
فــي  املشــاركني  ألحــد  ووفقــا 
في  الصــراع  كشــف  التدريبات، 
معينة”  “تغييــرات  عــن  أوكرانيا 
في ممارســة احلــرب، مبا فــي ذلك 
النطــاق  الواســع  االســتخدام 
 ،)UAVs( للطائــرات بــدون طيــار
الغربية  واآلن يجب على اجليــوش 
“التكيــف بســرعة مــع احلقائق 
اجلديــدة”. ومــن بني “املمارســات 
العمل  يجــري  التي  التجريبيــة” 
املقال  يســرد  التمرين،  في  عليها 
ثالثية  الطباعة  اســتخدام  أيضا 
للقوات  غيار  إلنتاج قطــع  األبعاد 

امليدان،  في  األجنبية  العســكرية 
تقنيات  اســتخدام  عــن  فضــال 
الرقميــة لكميات كبيرة  املعاجلة 
من املعلومات االســتخبارية التي 
مت جمعها بواسطة الطائرات بدون 

طيار، التخاذ قرارات القيادة.
أنه في عام  وتشير الصحيفة إلى 
تدريبية  فعاليات  ســتقام   ،2023
مماثلــة في أوروبا. وميكــن ألملانيا أو 
بولندا أن تستضيف مترينا يسمى 
Warfighter “يعكس حتول الواليات 
واململكــة  األمريكيــة  املتحــدة 
املتحدة في التركيز على املســرح 

األوروبي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعهد الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
شــي  الصيني،  الزعيم  بدعــوة 
جني بينــغ، إلى كبح جماح كوريا 
في  سيلتقيان  عندما  الشمالية 
قمة مجموعة العشرين األسبوع 

املقبل في أندونيسيا.
ووصــل بايدن امس الســبت إلى 

بنوم بنــه عاصمة كمبوديا للقاء 
زعماء جنوب شــرق آســيا، قبل 
اجتماعه مع نظيره الصيني يوم 
االثنني في جزيرة بالي بإندونيسيا.

ويأتي االجتماع القادم بني زعيمي 
أن  بعــد  العظميــني  القوتــني 
أطلقت كوريا الشــمالية مؤخرا 
الصواريخ،  من  قياسية  سلسلة 

في ما يبدو أنها تســتعد إلجراء 
جتربة نووية ستكون السابعة في 

تاريخها.
وقال مستشــار األمــن القومي 
في  ســوليفان،  جيك  األمريكي، 
تصريح صحفي، إن بايدن سُيبلغ 
الصينــي شــي خالل  الرئيــس 
اجتمــاع االثنني على هامش قمة 

مجموعة العشــرين، بأن الصني 
“لديها مصلحة في تأدية دور بّناء 
في كبح أســوأ امليول لدى كوريا 

الشمالية”.
بايدن  لسوليفان ســيبلغ  ووفقا 
نظيــره الصيني أنه “إذا اســتمر 
تطويــر صواريــخ بيونــغ يانــغ 
وترســانتها النوويــة علــى هذا 

ببساطة  ذلك  فســيؤدي  املسار، 
العســكري  الوجود  تعزيــز  إلى 

واألمني األمريكي في املنطقة”.
وقال سوليفان الذي كان يتحدث 
علــى منت طائرة الرئاســة خالل 
توجهها إلى كمبوديــا، إن بايدن 
لن يتقــدم بطلب إلى الصني، بل 
لشي  نظره”  “وجهة  ســُيعطي 

جني بينغ.
وتتمثــل وجهة النظــر هذه في 
أن “كوريــا الشــمالية تشــكل 
املتحــدة  للواليــات  ال  تهديــدا 
اجلنوبية  لـكوريا  وليس  فحسب، 
واليابان فحســب، ولكــن أيضا 
للسالم واالستقرار في كل أنحاء 

املنطقة”.

 تدريبات غربية مشتركة لمحاكاة العمليات العسكرية ضد القوات الروسية في أوروبا

كبح جماح كوريا الشمالية أحد أهداف بايدن في قمة العشرين

“التايمز:

مستشار األمن القومي األمريكي: 

مصر تحشد عبر )كوب27) مطالبة باتفاق يحفظ أمنها المائي
في مواجهة ترويج إثيوبي لـ )سد النهضة) باعتباره )مصدرًا حيويًا) للطاقة
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محافظة االنبار
مديرية بلديات االنبار/جلنة البيع وااليجار

العدد/491
التاريخ/2022/11/8

)اعـالن مساطحة(

تعلــن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات محافظة االنبار عن اجراء مزايدة علنية لتأجير القطعة املدرجة اوصافها ادناه العائدة الى 
مديرية بلدية احلبانية لغرض انشــاء ســاحة لبيع النفط االبيض عليها عن طريق نظام املساطحة وفق احكام املادة/16 من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم21لسنة2013 املعدل وملدة)15( خمسة عشر سنة وتؤول كافة املشيدات الى البلدية عند انتهاء مدة املساطحة 
دون بدل فعلى من يرغب االشتراك في املزايدة مراجعة مديرية بلدية احلبانية خالل مدة)30(ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن 
في الصحيفة مســتصحبا معه التأمينات القانونية  التقل عن)20%( من القيمة املقدرة من بدل االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة 
في الساعة احلادية عشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة االعالن ويكون مكان اجراؤها في مقر مديرية بلدية احلبانية وتستوفى من 

املستأجر اجور خدمة بنسبة2% أثنني من املائة من بدل االيجار.
الشروط واملستمسكات املطلوبة:ـ

1ـ ان يكون املزايد من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون اعاله.
2ـ على الراغبني االشــتراك في املزايدة مراجعة البلدية خالل املدة املذكورة آنفا لالطالع على الشــروط املطلوبة والكشف واخملططات 
الفنية املعدة لهذا الغرض واملصدقة من قبل البلدية والدوائر ذات العالقة ويكون البناء والتشــييد وفقا  لتلك الكشــوفات واخملططات 

وباشراف البلدية.
3ـ يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل)5( خمس سنوات من تاريخ ابرام عقد املساطحة. 

4ـ يلتزم املســاطح باقامة املشيدات خالل املدة احملددة في عقد املساطحة مع تقدمي مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك 
املدة وفي حالة عدم التشــييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد املســاطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى البلدية 

دون مقابل.
5ـ يلزم املستأجر بأســتحصال موافقة وزارة النفط/شركة توزيع املنتجات النفطية وتقدميها الى البلدية وبخالفه يعد املستأجر مخال 

بالتزاماته التعاقدية.
6ـ اليجوز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستأجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية.

7ـ املستمسكات الثبوتية )البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية( وبطاقة السكن النسخ االصلية و)2( نسخة مصورة لكل واحدة.
املهندس
عماد محمد عبداهلل
مدير بلديات االنبار/رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ33156/184/6
املوافق: 2022/11/9 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/303
إعادة ترتيب وتسليك القابلوات التابعة ملنظومة قياس املستوى الرادارية في مصفى البصرة

إعالن اول على املوازنة التشغيلية

1. يســر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير املفوض 
أو وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه وصف ورقم املناقصة .

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشــتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )200،000 دينار( فقط مائتان 
ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن )2( اثنان 

مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )1,400,000,000( فقط مليار واربعمائة مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة )28،000،000( فقط ثمانية وعشرون مليون دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شركة مصافي اجلنوب ونافذ 
لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

 WWW.src.gov.iq 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أية معلومات ميكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني

6. يتم تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/12/27 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة 

ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الســاعة العاشرة صباحاً يوم 2022/12/20 في مقر الشركة الكائن 

في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.

9. يتم تقدمي القســم الرابع من الوثيقة القياســية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع حصراً( 
وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القسم الســادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها 
ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم املناقصة مع 

تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة لقســامها ألمالء القسم الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه 

مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
11. املستمسكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة, الهوية 
الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد ســكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للشركة او 
املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شــركة مصافي اجلنوب، براءة ذمة من دائرة الضمان 

االجتماعي.
12. يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص( تزويد شــركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )IBAN( واسم املصرف والفرع الذي مت 

فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه.
13.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

14. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.
15.  سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح 

العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
16. ضرورة تقدمي الشــركات شهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )السالمة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات السالمة والتي 
تقام في مقر شــركتنا مقابل كلفة )50،000 خمســون الف دينار عراقي للشــخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل 

الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 17. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

18. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تسديد رسم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة )0,003( 
من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

19.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.

20.  جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

محافظة االنبار/مديرية بلديات االنبار/جلنة البيع وااليجار
العدد/492ـ التاريخ/2022/11/8

)اعـالن بيع(
 تعلــن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات محافظة االنبار عن اجراء مزايدة علنية لبيع قطع االراضي الســكنية املدرجة ارقامها ومواقعها ادناه 
العائدة الى مديرية بلدية احلبانية وفق احكام املادة)15/اوال( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21لســنة2013 املعدل الى  منتســبي وزارتنا )وزارة 
االعمار واالســكان والبلديات واالشغال العامة مع اعطاء االسبقية ملنتســبي البلدية( املتزوجني الذين الميلكون هم او ازواجهم او اوالدهم القاصرون 
او من يعيلون غيرهم مبوجب قرار قضائي بات دارا او شــقة او ارضا ســكنية على وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة 
ارض ســكنية من الدولة او اجلمعيات التعاونية فعلى من يرغب االشــتراك في املزايدة مراجعة مديرية بلدية احلبانية خالل مدة)30( ثالثني يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــر االعالن في الصحيفة مستصحبا معه التأمينات القانونية التقل عن20% من القيمة املقدرة من بدل البيع وستجري املزايدة 
الســاعة احلادية عشــرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة االعالن ويكون مكان اجراؤها في مقر مديرية بلدية احلبانية وتستوفى من املشتري اجور 

خدمة بنسبة2% أثنني من املائة من بدل البيع.
الشروط واملستمسكات املطلوبة:ـ

1ـ ان يكون املزايد من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون اعاله.
2ـ يقدم املزايد منوذج اقرار خطي وفق القرار120 لســنة1982 مصدق من الشــعبة القانونية في مديرية بلديات احملافظة وكتاب تأييد من دائرته يؤيد 

استمراره في اخلدمة..
3ـ )البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية وشهادة اجلنسية العراقية( للزوج والزوجة وبطاقة السكن النسخ االصلية و)2( نسخة مصورة  لكل 

واحدة. 
املهندس/عماد محمد عبداهلل/مدير بلديات االنبار/رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 364
التاريخ: 2022/11/9

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكــوت عن تأجير األمالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة ســنة واحدة 
اســتنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت 
خالل مدة 15 يوم تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق 
وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية .
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

محكمة االحوال الشخصية في الشطرة 
العدد:1642 

اعالن 
الى املدعو / احسان علي كرمي 

اقامت املدعية / زينــب عباس كاظم  الدعوى 
املرقمــة اعاله تطلب فيها التفريق اجلســدي 
احلاصــل بينهــم وحيث انــك مجهول محل 
االقامة في الوقت احلاضر حسب شرح القائم 
بالتبليــغ ومختار املنطقة .عليه تقرر تبليغك 
بالصحف احمللية للحضــور امام هذه احملكمة 
او من ينوب عنــك صباحا يــوم 2022/11/27 
املرافعة بحقك غيابيا  وبعكســه ســتجري 

وعلنا وفق القانون . 
القاضي 
 امنار عبد العزيز محمد

إعالن
الى/املفقود

فاضل طمعه كحيوش/ او كل من له علم 
مبصيره
 م/تبليغ

اقامــت املدعيــة ســحر محمد مهــدي الدعوى 
والتــي  16915/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
تطلــب فيها احلكم بوفاتــك لفقدانك منذ تاريخ 
2018/10/10 وعدم معرفة مصيرك حلد االن وبغية 
التحقــق عن حياتك مــن مماتك تقرر النشــر في 
صحيفتني محليتــني يوميتني وفي حالة وجودك او 
كل من يكون له علم عن مصيرك احلضور امام هذه 
احملكمة في موعد املرافعــة املصادف 2022/11/17 

الساعة التاسعة صباحا.
القاضي االول 
 ضياء قاسم الهاللي

مديرية بلدية 
الناصرية
تنويه 

احلاقــا باعالننا املرقمة 
 2022/11/1 في   69914
واملنشــور فــي جريدة 
ليوم  اجلديــد  الصباح 
نشــر  مت   2022/11/3
لبيع  قاعــة   4 الفقرة 
الكتــب شــارع النهر 
العقد  كــون  ســهوا 
 2024/4/23 في  ينتهي 

لذا اقتضى التنويه.

 الغرض مناملساحةموقعهرقمهنوع امللكت
التأجير

 القيمة التقديرية لبدل
االيجار

 6765/66قطعة أرض1
 مقاطعة/4 زوية

الذبان

 اخلالدية/الشارع
 العام/خلف محطة

 وقود اخلالدية
 املشيدة

1645م2
 انشاء ساحة
 لبيع النفط

االبيض

 )3000( ثالثة االف دينار
للمتر املربع الواحد سنويا

 القيمة التقديرية لبدل البيع للمتر املربعاملساحةموقع القطعةرقم القطعة واملقاطعةت
الواحد

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة12583/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية1

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة12579/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية2

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة12576/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية3

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة12581/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية4

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة11304/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية5

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة12449/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية6

)10000( عشرة االف دينار250م2احلبانية اجلديدة6319/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية7

)13000( ثالثة عشر الف دينار247م2احلبانية اجلديدة12587/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية8

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة13698/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية9

)13000( ثالثة عشر الف دينار250م2احلبانية اجلديدة13696/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية10

)10000( عشرة االف دينار250م2احلبانية اجلديدة5090/4 مقاطعة/47 حصوة الشامية11

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة1555 محل رقم )7( سوق رؤوف1



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسك العقود
واسط.... اعمار واستثمار

العدد: 29543
التاريخ: 2022-11-10

م-  تنويه 

احلاقــا بكتابنا املرقــم 28776 في 3-11-2022ورد ســهوا في 
مناقصة 170-7-2022 بان سعة اجملمع 400م3 -سا والصحيح 

هو 200 م3 – سا .
 احلاقــا بكتابنا املرقم 29037 فــي 7-11-20222 ان التصنيف 
املطلوب ملناقصة 176 -7-2022 هو خامســة انشــائي وثمن 
وثائق املناقصة هو 2000,000  مما يقتضي التنويه مع التقدير .

احلاقــا بكتابنا املرقــم 28228 فــي 31-10-2022  ان مدة اجناز 
مناقصــة 154-4-2022 هــو 400 يوم وليــس 500 مما يقتضي 

التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 366
التاريخ/ 2022/11/9

إعالن
بالنظر لعدم حضور راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديريــة بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوم تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم 

املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل )30( يوما...
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
محافظة ميسان

جلنة البيع وااليجار الثانية
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار 
االولى في ميســان عن اجــراء مزايدة علنية لبيع املواد املبينة  تفاصيلهــا في اجلدول ادناه وخالل 
)30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة قسم 
أمالك احملافظة لالطالع على التفاصيل مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة وبوصل قبض من قســم حسابات احملافظة مع املستمسكات الرسمية وستجري 
املزايدة في الســاعة العاشرة صباحا في مكتب النائب االول حملافظ ميسان واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر 

واملصاريف االخرى علما ان مدة االيجار سنة واحدة
جاسب كاظم حمدان
النائب األول حملافظة ميسان
رئيس جلنة البيع وااليجار االولى

مجموع املبلغ الكلي 1،649،000 مليون وستمائة وتسعة واربعون الف دينار فقط

اعالن
بنــاءا علــى طلــب املدعي 
ســاجت  الرضا  عبد  محمد 
والذي يطلب من خالله تبديل 
لقبه من العرجه الى الطائي  
واستنادا ألحكام املادة 22 من 
 3 الوطنية  البطاقــة  قانون 
لسنة 2016  تقرر نشر طلبه 
في اجلريدة الرسمية فمن له 
حق االعتــراض على الطلب 
مراجعــة املديريــة خالل 15 
خمسة عشر يوما من تاريخ 
النشر وبعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة العلم
العدد: 396/ب/2022
التاريخ: 2022/9/26

م/ اعالن
الى / املدعــى عليهما / 1.محمد مكي 

حسن 2.منير جاسم عباس
بتاريــخ 2022/9/26 أصــدرت محكمة 
بداءة العلم قرارهــا املرقم أعاله والذي 
يقضي باحلكم بالزام املدعى عليه األول 
للمدعي  بتأديته  محمد مكي حســن 
)سحاب مطر خلف( مبلغا قدرة تسعة 
ماليــني وثمامنائة واربع وتســعون الف 
دينار ورد دعوى املدعــي بالزيادة وحتميل 
الطرفني الرســوم واملصاريف النسبية 
خــالل فتــرة ثالثــون يومــاً وجملهولية 
النشــر  اقامتكما قررت احملكمة  محل 
عدم  وعنــد  محليتــني  بصحيفتــني 
حضوركما او ارســال من ينوب عنكما 
قانوناً فســوف يكتســب القرار درجة 

الثبات.
القاضي
عامر رشيد حمادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 928/ب/2022
التاريخ/ 2022/11/10

إعالن
شــريف  )هنوف  عليهم  املدعى  الى/ 
نصيف ومازن و يوســف وموسى أوالد 

نبيل نصيف(
اقام املدعي )ســعد سبهان سليمان 
وياسني علوان عبد اهلل ( دعوى ضدكم 
وامام هذه احملكمة واملتضمنة احلكم 
بتمليــك العقار املرقــم 16528/2م7 
مطــارده  وجملهولية محــل اقامتكم 
باحلضور  تبليغكــم  احملكمــة  قررت 
 2022/11/28 املوافــق  املرافعة  مبوعد 
عن طريق النشر بصحيفتني محليتني 
وعند عدم حضورك او من ميثلك قانونا 
للمرافعة سوف جترى بحقك املرافعة 

غياباً.
القاضي
أنور جاسم حسني

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
 العدد 956/بحث اجتماعي/2022

الى املدعى عليه / سندس علي 
ثامر

اقام املدعي علي مكي مطشر الدعوى 
املرقمة أعاله والتي طلب فيها دعوتك 
للمرافعة واحلكم بأســقاط احلضانة 
وجملهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مختار محلة واسط/الدجيلي واملرفق 
بكتاب مركز شــرطة العروبة بالعدد 
تبليغك  تقرر  فــي 2022/11/6   3076
محليتــني  صحيفتــني  بواســطة 
رسميتني للحضور امام هذه احملكمة  
بتاريخ 2022/11/27 الساعة التاسعة 
صباحــاً وعند عدم حضــروك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابياً وحسب االصول
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

وزارة التخطيط
اعادة اعالن مناقصة عامة رقم )17( لسنة 2022 للمرة الثانية

)تأهيل بناية مديرية احصاء بابل(

 يسر وزارة التخطيط دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ملشروع تأهيل بناية مديرية احصاء 
بابل . 

1.  على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية مراجعة ) وزارة التخطيط / قســم 
العقود ( خالل ساعات الدوام الرسمي من ساعة )8( صباحاً ولغاية الساعة )12( بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات . 
2.   متطلبات التأهيل املطلوبة :

أ - السيولة النقدية مببلغ قدره )24,725,000( اربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي . 
ب - تقدمي اعمال مماثلة مبا ال يقل عن )74,173,000( اربعة وســبعون مليون ومائة وثالث وســبعون الف دينار عراقي  خالل 

مدة ال تتجاوز العشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء .  
ت - الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه / على مقدمي العطاءات اثبات توفر العاملني باملناصب الرئيســية لتنفيذ 

العقد وبعقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقيني . 
3.  بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى )وزارة التخطيط 
/ قسم العقود ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغـــــــة )150,000( ) مائة وخمسون الف دينار عراقي ( 
وبإمكان مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )وزارة التخطيط /قسم العقود 

contracts.dep@mop.gov.iq على البريد االلكتروني )
4.  يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي ) بغداد / كرادة مرمي / مقر وزارة التخطيط / االستعالمات االلكترونية / صندوق 
العطاءات ( في املوعد احملدد يوم االحد املوافق 4/ 12 /2022 الساعة 11 صباحاً بتوقيت بغداد غير مسموح التقدمي بالبريد 
االلكتروني ، سوف ترفــــــــــــــــض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي )بغداد / وزارة التخطيط /الطابق االرضي / القاعة املدرجة( في 

الساعة 11 صباحاً يوم االحد املوافق  4/ 12 /2022    . 
5. ســيتم عقد مؤمتر في مقر وزارة التخطيط / الطابق االول / القاعة املدرجة يوم االربعاء املوافق 2022/11/23 الساعة 

)10( صباحاً لإلجابة على االستفسارات اخلاصة باملناقصة . 
6. يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء ) تأمينات اولية ( على شكل خطاب ضمان او صك مصدق مببلغ )2,473,000( 

مليونني واربعمائة وثالث وسبعون الف دينار عراقي  ( نافذ ملدة ال تقل عن 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة.
7. الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 

8. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن . 
9. الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة )247,242,000( )مئتان وســبعة واربعون مليون ومئتان واثنان واربعون الف 

دينار عراقي(  
10. في حال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغلــق.

11. تخضــع هذه املناقصة الــى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها 
والقوانني واالنظمة املعتمدة في جمهورية العراق . 

12. تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم . 
13. يلتزم مقدمي العطاءات مبليء اجلزء الرابع من الوثيقة وفي حالة عدم ملئ اية معلومات تخص االقيــام سوف يهمل 

العطاء . 
14. يلتــزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملددة فــي اجلزء الثاني / ورقة بيانات العطــاء / الفقرة )13-1( من الوثيقة 

القياسية .  
وزارة التخطيط 
قسم العقود 

ثمن املادة حسب تقدير اللجنةالعددرقم احلانوتت

4100،000ثالجة1

1470،000براد صغير2

17170،000استنساخ3

150،000براد كبير4

250،000براد حجم صغير5

515،000تلفزيون6

15000قاصة7

10100،000مروحة ارضية8

440،000حاسبة9

440،000هيتر10

110،000صوبة نفطية11

150،000سبلت12

150،000فلتر ماء13

220،000معرض مزجج14

330،000طابعة برذر ملون15

440،000ماطور ماء16

660،000حاسبة17

110،000مروحة18

110،000شمعة مالبس19

630،000كيس حاسبة20

2270،000حاسبة21

15000كيزر22

250،000مكيف23

8200،000سبلت واحد ونصب طن قطعة داخلية24

125،000سبلت 1 طن25

360،000مبردة26

440،000مبردة برفاب27

525،000ميز حاسبة28

15،000فلسكوب29

2100،000سبلت عمودي 3 طن قطعة داخلية30

115،000ميز زجاج31

880،000ميز خشب32

24240،000كرسي بالستك 33

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة418مكتب رقم )4( العمارة التجارية1

سنة واحدة425مكتب رقم )11( العمارة التجارية2

سنة واحدة429مكتب رقم )15( العمارة التجارية3

سنة واحدة2844مشت على القطعة املرقمة 1605/5 م38 اخلاجية4

سنة واحدة1799محل رقم )19( مرسي كور حي اجلهاد5

سنة واحدة1788محل رقم )7( مرسي كور حي اجلهاد6

سنة واحدة1789محل رقم )8( مرسي كور اجلهاد7

سنة واحدة1791محل رقم )11( مرسي كور اجلهاد8

سنة واحدة1541محل رقم )52( في سوق التراث9

سنة واحدة1543محل رقم )54( في سوق التراث10

سنة واحدة2147شقة رقم )3( عمارة )62(11
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متابعة ـ الصباح الجديد:
ساهم توافد العمالة األجنبية في 
البالد  في  البطالة  مشكلة  تفاقم 
التي تستقبل مئات منهم سنوياً، 
في وقت يتخــرج آالف الطالب من 
اجلامعــات العراقيــة مــن دون ان 
تضمهم ســوق العمل، جراء عدم 
بسبب  اخلاص  القطاع  دور  تنشيط 
التجاذبــات السياســية واألوضاع 
االقتصاديــة واألمنيــة التي حالت 
وبشــكل كبير دون تفعيله وجذب 

املستثمرين. 
بالد  في  وجــدت  األجنبية  العمالة 
الرافديــن فرصــا ثمينة ال ســيما 
فــي قطــاع اخلدمات، مما شــكل 
من خالل  واقتصاديــاً  أمنيــاً  عبئاً 
زيادة نســبة التحويالت املالية إلى 
بلدانهم وكذلك زيادة الضغط على 
الســلع واخلدمات، بحســب خبراء 

اقتصاديني.

انتشار بالقطاعات اخملتلفة
نوار  الدولي  االقتصاد  أستاذ  واعتبر 
في  األجنبية  “العمالة  أن  السعدي 
العراق موضوع شــائك ويحتاج إلى 
دراسة وحلول وتنفيذ أوالً”، مبيناً أنه 
“ال توجد بيانــات دقيقة إذ تتضارب 
األرقام الرسمية بشأن عدد العمال 
العراق، لكن  املوجودين في  األجانب 
بحســب آخــر أرقام جلنــة العمل 
البرملان  في  االجتماعية  والشــؤون 
العراقي عــام 2021، فإن هناك نحو 
1.5 مليون عامل أجنبي في العراق. 
هؤالء  يتقاضى  بسيطة،  وبحسبة 
500 و1000  العمال كمعدل ما بني 
دوالر في الشــهر، مبعنــى أن هناك 
مليار دوالر تخرج شهرياً من العراق 
أن  األجانــب علماً  للعمال  كرواتب 
الغالبية العظمى من هؤالء العمال 
هم عمال غير ماهرين، يعملون في 
املهن التي حتتــاج إلى قوة بدنية أو 
التي ال يقبل العراقيون العمل بها”.

وبحســب الســعدي، فــإن “هذه 
األعداد منتشرة في كل القطاعات 
في الســوق العراقيــة أغلبها في 
القطــاع اخلاص وعدد ال بأس به في 
القطــاع العام. حتى فــي القطاع 
الهندســية  والوظائف  النفطــي 
للمهندســني  تعطى  والقياديــة 
والفنيــني الصينيــني والكوريــني 
واألوروبيني، وليس للعراقيني. وهناك 
بعض احلقول بخاصة التي تشــرف 
عليها الشــركات الصينية ويعمل 

فيها ما بني ثالثة وأربعة آالف عامل 
صينــي، هم جزء من أعداد أكبر من 
في  املنتشــرين  الصينيني  العمال 
شركات تعمل في اجلنوب في قطاع 

النفط والكهرباء أيضاً”.
إن  يقولون  “هنــاك كثيــرون  وتابع 
العراقيني ال يعملون في كل اجملاالت 
بخاصة املهــن الصعبة التي حتتاج 
إلى جهد بدني كبيــر، أعتقد هذا 
الكالم خطــأ، إذ إن فــي االقتصاد 
رفاهية اختيار املهن تنحسر حينما 
تكون األوضاع االقتصادية ســيئة، 
والدليل أن هناك أمثلة كثيرة تؤكد 
أن العراقيني يزاولــون كل األعمال، 
لكن املســتثمرين ورجــال األعمال 
يريدون عامالً  احملليني منهــم  حتى 
أجنبياً ألنه يكــون أقل تركيزاً على 
حقوقه كعامل”. ولفت الســعدي 
إلــى أن “فكــرة تشــغيل العمال 
األجانــب، فكرة مفهومــة وحالة 
عادية في عديد من الدول، لكن في 

بلد مثل العراق يصل تعداد سكانه 
إلى أكثر من 41 مليون نسمة، وفي 
فإن  ظل نســب بطالة عالية جداً 
تشغيل العمالة األجنبية ينعكس 
زيادة في معــدالت الفقر في البالد 
اجلرمية  معــدالت  زيــادة  بالتالــي 

والطالق وغيرها”.
أما عــن احللول فيقول للســعدي 
إنهــا حتتاج إلــى “تشــريع قوانني 
دقيقة خاصة في مجال االستثمار 
حتــث املســتثمر على تشــغيل أو 
إعطاء األولويــة للفرد العراقي في 
العمــل. وكانت محاولــة في ذلك 
من قبــل وزير العمل في عام 2021، 
إذ أعلــن فرض نســبة 50 في املئة 
من العمالة احمللية على الشــركات 
األجنبية العاملة في العراق، لكن ال 

يتم تطبيق ذلك”. 
ورأى أستاذ االقتصاد الدولي أن “هذه 
احللول حتتــاج إلى دولة قوية ونظام 
رقابي شديد يحاســب اجلميع من 

دون استثناء. ومن احللول أيضاً فرض 
رســوم كبيرة على أصحاب العمل 
الراغبــني فــي تشــغيل األجانب، 
الشــرعيني  غير  العمال  ومالحقة 
مشــغليهم،  على  غرامات  وفرض 
وإنهاء ســوق العمل السوداء التي 
تســمح باســتقدام هؤالء العمال 

واستغاللهم”.

تفاقم مشكلة البطالة
في املقابــل قال الباحث االقتصادي 
بســام رعد “تعرف العمالة الوافدة 
بأنهم األفــراد األجانب الذين دخلوا 
غير  أو  نظاميــة  بطريقة  العــراق 
نظاميــة للعمــل، وعلــى رغم أن 
هناك حاجــة إلى فتح اجملال لأليدي 
العجز  لتغطية  الوافــدة  العاملة 
في املوارد البشرية، إال أن تزايد تلك 
العمالة يفاقم مشــكلة البطالة 
ويشــكل عبئاً أمنياً واقتصادياً من 
املالية  التحويالت  زيادة نسبة  خالل 

إلــى بلدانهــم، إضافة إلــى زيادة 
واخلدمات”.  الســلع  على  الضغط 
العراقي  “لقد عالج املشرع  وأضاف 
عمل األجانب فــي العراق من خالل 
 ،2015 37 لسنة  رقم  العمل  قانون 
إذ جاء فــي املادة 30 أنه يحظر على 
تشــغيل  العمل  وأصحاب  اإلدارات 
أي عامل أجنبي بأيــة صفة ما لم 
العمل.  إجــازة  على  يكن حاصــالً 
إال أنــه لوحظ وجــود عمالة وافدة 
كثيــرة العدد انتشــرت في الفترة 
األخيــرة خصوصــاً مــع انخفاض 
عمالت دول عدة بشــكل كبير أمام 
العراقــي، فدخل هؤالء في  الدينار 
غير  بشكل  العراقي  االقتصاد  دورة 
قانوني ويعملون في وظائف متدنية 
األجر وأغلبهم بال رخص وينشطون 

في اقتصاد اخلدمات”.
واعتبــر رعــد أن “احلد مــن أخطار 
الوافــدة يتطلــب ربط  العمالــة 
السوق  بحاجة  العمال  اســتقدام 

إلى بعــض العمالة املاهرة وربطها 
التي  النوعيــة  والكفــاءة  باخلبرة 
تســاهم بصورة فعالة في عملية 
اإلنتاج والتنمية، وهذا بدوره سيؤدي 
إلــى التقليل من حجــم العمالة 
تشكل  التي  املاهرة  وغير  الفائضة 
النسبة األكبر من العمالة الوافدة. 
ومن جانب آخر يجــب العمل على 
زيادة مهــارة العامــل العراقي من 
خــالل التدريب والتأهيــل وإقناعه 
تتطلب  التي  الوظائف  في  بالعمل 

مجهوداً كبيراً وذات أجر متدن”.

غياب القانون 
الباحث  أكــد  آخــر  جانــب  مــن 
االقتصــادي صالــح لفتــة أنه “ال 
توجد أيــة مجازفة بالنســبة إلى 
العمال األجانب في العراق فالوضع 
األمني لم يعد كما كان في السابق 
والشــعب العراقي يتعامل بلطف 
ومحبة وتســامح مع األجانب. وما 
يجــذب العمالة األجنبية هو فرص 
العمل الكثيرة جداً في العراق التي 
يبتعد عنها العراقي، وال يرغب فيها 
على رغــم أنها تدر أمــواالً طائلة 
فتغــري من ال يهمــه كيف يجمع 
األمــوال أو يعتبرهــا مهــن عادية 

كبقية املهن التقليدية”.
وأشار لفتة إلى أنه “على رغم عدم 
وجود قانون ينظــم دخول العمالة 
األجنبيــة إلــى الســوق العراقية 
لكــن يوجد آالف العمــال األجانب 
في العراق، فالرواتــب العالية التي 
تعطــى لهؤالء العمــال خصوصاً 
في األعمــال التي ال يرغــب فيها 
مشروعة  كانت  ســواء  العراقيون 
السائدة  الشعبية  الثقافة  بسبب 
أو أنهــا غير قانونيــة، تتم باخلفاء. 
العمــال ضعف  هــؤالء  ويجــذب 
تطبيق القانون بحق مخالفي قانون 
العمل العراقي. كما أن الشــركات 
األجنبية  العمالة  تفضل  األجنبية 
العراقية، فــي تقصير واضح  على 
من احلكومات الســابقة في مجال 
منع توظيف األجانب على حســاب 
رغم رخص  العراقي علــى  العامل 
العراقي  يتقاضاهــا  التــي  األجور 
العراقي  باألجنبي. ولــدي  قياســاً 
كفاءة وخبرة يستطيع إثباتها أكثر 
إن التفضيل عائد  إذ  من األجنبــي 
حلسابات الشركات في التكتم على 
أعمالهــا وما ترتكبه من مخالفات 

تريد بقاءها طي الكتمان”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفــط عند 
هبطت  لكنها  اجلمعة  التسوية 
على أســاس أســبوعي بعد أن 
في  الصحية  السلطات  خففت 
الصــني بعض القيــود الصارمة 
املرتبطة بكوفيــد19- في البالد، 
مما عزز اآلمال في حتسن النشاط 
أكبر  فــي  والطلب  االقتصــادي 

مستورد للخام في العالم.

وصعدت العقود اآلجلة خلام برنت 
التســوية  2.32 دوالر لتبلغ عند 
95.99 دوالر للبرميــل، لتواصــل 
ارتفاعا قدره 1.1 باملئة في اجللسة 
الســابقة، لكنها انخفضت 2.6 

باملئة خالل األسبوع.
اآلجلة خلام غرب  العقــود  وزادت 
تكساس الوسيط األمريكي 2.49 
دوالر، أي 2.9 باملئــة، إلــى 88.96 
صعودها  بعــد  للبرميــل،  دوالر 

0.8 باملئة في اجللســة السابقة، 
لكنها تراجعت بنحو أربعة باملئة 

خالل األسبوع.
وتراجــع اخلامان خالل األســبوع 
بســبب ارتفاع مخزونات النفط 
األمريكية واستمرار اخملاوف بشأن 
احلد من الطلــب على الوقود في 
نهاية  لكن مكاســب  الصــني، 

األسبوع حدت من اخلسائر.
األمريكي  الــدوالر  ضعف  ويعزز 

يجعله  ألنه  النفط  على  الطلب 
أرخص للمشــترين مــن حائزي 

العمالت األخرى.
كمــا زادت األســعار أيضا اليوم 
اجلمعــة بعــد أن عــزز ارتفــاع 
التضخم األمريكي على نحو أقل 
من املتوقع اآلمال في أن يخفض 
مجلــس االحتياطــي االحتــادي 
حجم الزيادات املقبلة في أسعار 

الفائدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التنقيب  منصات  عدد  ارتفعت 
عن النفط في أميركا تســعة 
حفارات، ليصــل اإلجمالي إلى 
622 حفــارة خــالل األســبوع 
التقريــر  حســب  املاضــي 
الصادر عن شــركة بيكر هيوز 

االمريكية.
ووفقا لتقرير الشركة التي هي 
حقول  خدمات  شــركات  أكبر 

النفط في العالم فقد ارتفعت 
حفــارات النفــط األميركيــة 
لألســبوع الثاني على التوالي، 
وفق مــا رصدته وحــدة أبحاث 

الطاقة.
األميركية  “الشركات  ان  وبينت 
اضافت أربعة  حفارات للتنقيب 
عن النفط في حــوض برميان، 
ليرتفع  املنصرم،  األسبوع  خالل 
347 حفارة، كما  إلى  اإلجمالي 

األميركية  الشــركات  أضافت 
عن  للتنقيب  واحــدة  حفــارة 
النفط في حوض هاينزفيل، في 
حني أغلقت أخرى في حقل كانا 

وودفورد”.
وتابعت ان حفــارات النفط في 
أحواض خارج منطقة الصخري 
زادت 5 حفارات، ليصل اإلجمالي 
إلى 101 حفارة، حسب التقرير.

يذكر ان ارتفاع اســعار النفط 

يحفــز الشــركات النفطيــة 
االمريكيــة على زيادة حفاراتها 
تكلفــة  ويعــد   ، النفطيــة 
استخراج النفطي من الصخور 
عالية  امريــكا  فــي  الزيتيــة 
ويصل الــى الى اكثــر من 50 
دوالرا للبرميــل وتنخفض هذه 
احلفــارات بانخفــاض اســعار 
النفط وتتوقف مبجرد انخفاض 

االسعار دون 50 دوالرا.

متابعة ـ الصباح الجديد :
حــذر االحتــاد األوروبي أمــس من أن 
منطقة اليــورو ســتدخل في ركود 
خالل الشــتاء، بينما رفعت بروكسل 
التضخم  معدالت  بشــأن  توقعاتها 
خلفية  على  و2023   2022 للعامــني 

ارتفاع أسعار الطاقة.
وبحسب “الفرنسية”، ترزح أوروبا حتت 
وطأة الهزات االقتصادية التي أحدثتها 
احلرب الروسية على أوكرانيا وأدت إلى 
ارتفاع تكاليف الطاقة وسددت ضربة 
للقدرة الشــرائية للمستهلكني في 

مختلف أنحاء القارة.
وأفادت املفوضيــة األوروبية بأن ازدياد 
ضبابيــة الوضع وارتفــاع التكاليف 
يتوقــع بأن يدخــال منطقــة اليورو 
ومعظم بلــدان التكتل في ركود في 

الفصل األخير من 2022.
“انكماش  بــأن  املفوضيــة  وأكــدت 
النشاط االقتصادي يتوقع أن يستمر 
في الربــع األول مــن 2023. وأن يعود 

النمو إلى أوروبا خالل الربيع”.
الرياح  تواصــل  وقت  “فــي  وأضافت 
الطلب،  من  احلد  القوية  املعاكســة 
يتوقع بأن يكون النشــاط االقتصادي 
الناجت  بلوغ منــو إجمالي  ضعيفا، مع 

الداخلي 0.3 في املائة 2023”.
وتوقعت بروكسل بأن أداء أملانيا، أكبر 
قــوة اقتصادية في االحتــاد األوروبي، 
سيكون األسوأ على مستوى التكتل، 

إذ يرجح أن تســجل انكماشا 0.6 في 
املائة العام املقبل.

وذكرت بأن معدل منــو إجمالي الناجت 
فــي منطقة   2022 لعــام  الداخلي 
اليورو ككل بلغ 3.2 في املائة، بعد أداء 

قوي مطلع العام.
االحتاد  فــي  االقتصاد  مفــوض  لكن 
األوروبــي باولو جنتيلونــي لفت إلى 
أن “تداعيات أســعار الطاقة املرتفعة 

والتضخم اجلامح بدأت تظهر اآلن”.
وأضــاف “أمامنــا بضعــة شــهور 
صعبة”، محذرا من أن “احتمال حدوث 
نتيجة  إضافية  اقتصادية  اضطرابات 

احلرب الروسية لم ينته”.
بينما  املتشــائمة،  التوقعــات  تأتي 
حــاد  بشــكل  املفوضيــة  رفعــت 
للعامني  التضخم  بشــأن  توقعاتها 

احلالي واملقبل.
وتوقعت بأن يسجل معدل التضخم 
8.5 فــي املائــة هذا العــام، أي أعلى 
و6.1  السابقة،  التوقعات  بنقطة من 
في املائة في 2023، أي أعلى بأكثر من 

نقطتني من التوقعات السابقة.
التضخم  “واصــل  جنتيلوني  وقــال 
املتوقع،  مــن  أســرع  بوتيرة  االرتفاع 
لكننا نعتقد أن الــذروة باتت قريبة. 

على األرجح في نهاية العام اجلاري”.
تدريجيا  انخفاضــا  “نتوقع  وأضــاف 
للغايــة للتضخــم ألنه مــا زال من 
املتوقــع أن يكــون التضخــم العام 

املقبل مرتفعا للغاية”. إال أنه حذر من 
أن التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتني 
في 2023 إذا “فشل” االحتاد األوروبي في 
“االستعداد” مسبقا بشكل مناسب 

للشتاء املقبل عبر ملء خزانات الغاز. 
في  التضخم  األساسي  التنبؤ  وحدد 
2024 عند 2,6 في املائة، وهي نســبة 
أعلى من هدف البنك املركزي األوروبي 

البالغ 2 في املائة.
في  األوروبي  املركــزي  البنــك  وتوقع 
تشــرين األول بأن املنطقة تتجه إلى 
الركــود، بينما أعلن زيــادة كبيرة في 

الفائدة في مسعى للحد من  معدل 
التضخم الذي فاقمته تداعيات احلرب 

الروسية على أوكرانيا.
كريســتني  املصرف  رئيســة  وقالت 
الجارد األســبوع املاضــي إن منطقة 
اليورو تتجه نحو ركود “معتدل” لكنه 
لن يكون كافيــا للتخفيف من حدة 

التضخم القياسي.
ولفــت جنتيلوني إلــى أن “النقطة 
املشرقة” الوحيدة تبقى صمود سوق 
العمل في االحتــاد األوروبي وأكد بأنه 
من املتوقع أن تزداد البطالة بشــكل 

“طفيف” قبل أن تتراجع في 2024.
فــي األثناء، يتوقــع أن يرتفع إجمالي 
عجز املوازنة احلكومي مجددا من 3.4 
في املائــة 2022 إلى 3.6 في املائة في 
األوروبي  االحتاد  يناقــش  بينما   ،2023

إصالح قواعده املالية.
يأتي ذلك في وقت قال مسؤولون بارزون 
في البنك املركــزي األوروبي، إن البنك 
قد يكون بحاجة لزيادة أسعار الفائدة 
إلى مستوى إلبطاء منو االقتصاد، من 
أجل الســيطرة على األسعار. وقالت 
إيزابيل شنابل عضو اجمللس التنفيذي 
بالبنك املركزي األوروبي، في العاصمة 
الســلوفينية لوبليانا، إن رفع أسعار 
الفائدة إلى وضــع “محايد” لن يكون 
القياسي،  التضخم  من  للحد  كافيا 
حتى إذا كان احتمال حدوث ركود في 

منطقة اليورو يتزايد.

البنك  الرأي نفســه، محافــظ  وردد 
فاسل،  بوستيان  السلوفيني  املركزي 

ونظيره السلوفاكي بيتر كازميير.
وقالت شنابل خالل فعالية اقتصادية 
استضافها البنك املركزي السلوفيني 
 .. “ال وقت لتوقف السياسة النقدية 
ســيتعني علينا زيادة أسعار الفائدة 
أكثر، ورمبا إلى منطقة مقيدة، إلعادة 
التضخم إلى املســتهدف على املدى 

املتوسط في وقت مناسب”.
وتشــير التصريحــات الصــادرة عن 
التشــدد، مبجلس  إلى  أعضاء مييلون 
محافظي البنك املركزي األوروبي، إلى 
اإلصــرار على مواصلــة رفع تكاليف 

اإلقراض إلى ما بعد نهاية العام.
ويعتقد أن املســتوى الــذي ال يقيد 
االقتصاد وال يحفــزه، هو إلى حد ما، 
يقترب مــن 2 في املائــة، حيث يبلغ 
اإليداع  األوروبية على  الفائدة  ســعر 
حاليا 1.5 في املائة ورفع البنك املركزي 
الفائدة  بالفعــل أســعار  األوروبــي 
مبقدار 200 نقطة أســاس خالل ثالثة 
اجتماعات، وهي السياســة األشــد 

تقييدا في تاريخه.
وسيتعني على صناع القرار اتخاذ قرار 
عمــا إذا كانوا ســيمضون قدما في 
رفع أســعار الفائدة مبقدار 75 نقطة 
أســاس ملرة ثالثة، في كانــون األول 
املقبل، أم سيستطيعون حتمل إبطاء 

الوتيرة.

العمالة األجنبية الوافدة تفاقم البطالة
وتشكل عبئا على اقتصاد البالد

تحويالتها الخارجية تبلغ مليار دوالر شهريا في االقل

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغــت مبيعات البنــك املركزي مــن العملة 
الصعبــة للدوالر خالل مزاد األســبوع املاضي 

نحو 600 مليون دوالر.
وذكر مصدر صحفي أن البنك املركزي باع خالل 
االســبوع املاضي لأليام اخلمسة التي فتح بها 
املزاد وابتــداء من يوم االحــد ولغاية اخلميس 
و 210 آالف و972 دوالراً،  مقــدار 599 مليونــاً 
مبعدل يومي بلغ 119 مليونــاً و842 الفاً و194 
دوالراً منخفضــاً مبقدار %24.68 عن االســبوع 
الذي ســبقه، مبينا ان االنخفاض جاء نتيجة 
انخفاض معظم مبيعات البنك خالل االسبوع 
املاضي الى اقل مــن 135 مليون دوالر. واضاف 
املصدر ان اعلى مبيعات للدوالر خالل األسبوع 
املاضي كان ليوم اخلميس حيث بلغت املبيعات 
فيهــا 158 مليوناً و86 الفــاً و390 دوالراً، فيما 
كانت أقل املبيعات ليــوم االربعاء التي بلغت 
فيه املبيعات 80 مليونا و 337 الفا و582 دوالرا. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنــت تركيا ان العــراق كان أكبر مشــتٍر 
للمنتجــات الزراعية التركية في 10 أشــهر 

.”TİM“ بحسب جمعية املصدرين األتراك
وقالــت اجلمعية فــي تقرير لهــا ، ان “تركيا 
تواصل جهودها لتنويع األســواق في محاولة 
للوصول إلى هدف التصدير البالغ 250 مليار 
دوالر الذي حددته لهــذا العام بعد أن وصلت 

إلى 225 مليار دوالر في العام 2021”.
الصادرة من احلبوب  “الشــحنات  ان  واضافت 
الزيتية قفزت خالل  البذور  والبقول ومنتجات 
10 أشــهر بنســبة ٪27.3 لتصــل إلى رقم 
قياســي بلغ 9.3 مليــارات دوالر، كما حققت 
الفاكهــة واخلضروات أيًضــا أعلى مبيعاتها 
على اإلطــالق، حيث ارتفعت بنســبة 24.6٪ 
لتصــل إلى مليــاري دوالر”، مبينة ان البيانات 
اظهــرت ايضا أن مبيعات تربية األحياء املائية 
 25.8٪ بنســبة  ارتفعت  احليوانية  واملنتجات 
إلى 3.36 مليارات دوالر، بينما ارتفعت مبيعات 
الفاكهة اجملففة بنســبة ٪3 إلــى 1.6 مليار 

دوالر”.
واشــارت الى ان العراق كان أكبر مشــتٍر من 
بني الدول االخرى للمنتجات الزراعية التركية 
في 10 أشهر وابتداء من كانون الثاني ولغاية 
تشــرين األول من العام احلالي 2022”، مردفة 
بالقول انه “استورد ما قيمته 1.92 مليار دوالر 
من احلبــوب والبقول ومنتجات البذور الزيتية، 
و 339 مليــون دوالر مــن الفواكه واخلضروات، 
و 633.7 مليون دوالر مــن تربية األحياء املائية 

واملنتجات احليوانية”.

نحو 600 مليون دوالر 
مبيعات مزاد العملة

في اسبوع

العراق أكبر مشتٍر 
للمنتجات الزراعية 

التركية خالل عشرة أشهر

تكبد خسارة اسبوعية

النفط يرتفع مع تخفيف الصين لقيود كوفيد
حفارات النفط األمريكية ترتفع

الى 622 وحدة خالل األسبوع الماضي

ركود بانتظار منطقة اليورو نهاية العام

أوروبا ترزح تحت وطأة هزات اقتصادية 
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وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى األمن الداخلي الثانية 
للمنطقة الثالثة

اعـالن

إلـــى املـتـهـم الهـارب الشـرطي )أميـر ضـــياء عبـد احلميـد( ملـا 
كنـت مـتـهم وفـق إحكـام املـادة )5( من ق.ع د رقم )14( لسنة 2008 
ومبا أن محل تواجـــدك مجهوالً اقتضى تبليغك بواسطة هذا اإلعالن 
على أن حتضر أمام هذه احملكمة خالل مدة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ 
تعليق هذا اإلعالن فــي محل أقامتك ومقر عملك وجتيب عن التهمة 
ضدك وعند عدم حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا وحتجز أموالك 
املنقولة وغير املنقولة ويحكم بإسقاطك من احلقوق املدنية ويطلب 
من املوظفني العموميني القاء القبض عليك أينما وجدت وتســليمك 
إلى اقرب ســلطة وإلـــزام املواطنني الذين يعلمــون مبحل تواجدك 
إخبــار السلطات عنـك وفـق الـمــادة )69( مـن قــــــانـون أصـول 
احملاكمـــات اجلزائيـة لـدى قـوى األمن الداخلي رقم )17( لسنة 2008.
رئيس احملكمة
قوى االمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 5226/ش/2022

الى املدعى عليه/ احمد هاشم 
طعمه

اقامــت املدعية )ســرى ماجد مزبان( 
الدعــوى املرقمة اعــاله والتي طلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
تصحيــح االســم وجملهوليــة محل 
اقامتك وحسب اشعار مختار محلة 
واملرفق بكتاب مركز شــرطة  الهورة 
الكوت بالعدد 11495 في 2022/11/6 
تقــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة بتاريخ 2022/11/20 
الســاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضــورك او من ينوب عليــك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقــك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي
عباس فاضل مجذاب

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

االحرار
العدد: 197 /ش/2022
التاريخ : 2022/11/9

 املدعى علية / وسام سعد فرحان
م/تبليغ

املدعية  قبــل  مــن  املقامة  للدعــوى 
)حــوراء عبد اهلل كــزار( ضــدك امام 
املرقمة  الدعــوى  فــي  احملكمة  هــذه 
تطلب  والتــي  نفقــة(  )197/ش/2022 
فيها نفقــة لها وألطفالهــا كل من 
)سارة ومحمد( وبالنظر جملهولية محل 
اقامتك في الوقت احلاضر تقرر تبليغك 
يوميتني  فــي صحيفتــني محليتــني 
للحضور في موعــد املرافعة املقرر يوم 
2022/11/23 وفي حــال تبليغك وعدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 

سوف جتري املرافعة بحقك غيابياً
القاضي
رائد كامل الياسري
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في االحرار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

رقم االضبارة: 2021/16
التاريخ: 2022/11/7

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ احلي حصة املدين )علي عبد العباس 
كرمي( البالغة 14 سهم من اصل 120 سهم في حقول 
الدواجن العائدة الى مورثه املتوفي )عبد العباس كرمي 
احمد( لقــاء طلب الدائن )حيدر زغيــر محمد( البالغ 
)30,000,000 ثالثــون مليون دينار عراقي( فعلى الراغب 
بالشــراء مراجعة هــذه املديرية خالل مدة خمســة 
عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبا 
معه التأمينات القانونية البالغة عشرة من املائة من 
القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية العراقية وان رسوم 

التسجيل على املشتري
املواصفات/

حقول دواجن مشيدة في األرض الزراعية املرقمة )1802 
م14 الراشــدية( البالغ مســاحتها الكليــة )40 دومن( 
واملســاحة املســتغلة )10 دومن( املتكونة من 4 قاعات 
كبيرة طول كل واحدة منها 100 متر مربع وعرض كل 
واحدة منها 50 متر مربع مســقفه بالشيلمان القدمي 
واحلديد واخلشب ويوجد فيها مفرغات هوائية ومبردات 
ومولد كبيــر عدد 3 وماكنة )محــرك( عدد 2 وكذلك 
تلفزيون وثالجة وســرير نوم وميز ومبردة وماكنة ايس 
كرمي عدد 4 وقناني غاز عدد 9 وتانكي ماء عدد3  وميزان 
وزن مخصص لوزن الطعام مببلــغ مقداره وان القيمة 
االجمالية املقدرة )191,510,000( وان حصة املدين علي 
عبد العبــاس كرمي هي )22,342,000( اثنان وعشــرون 

مليون دينار وثالثمائة واثنان واربعون الف دينار.
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 3469
التاريخ/ 2022/11/1

إعالن
بناًء على طلــب املدعي )حبيب 
حسن كاظم( والذي يطلب من 
خاللــه تبديل لقبه من )الداغر( 
الى )الفضلي( واستنادا ألحكام 
البطاقة  قانــون  )22( من  املادة 
الوطنية رقم )3( لســنة 2016 
تقرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرسمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلــب مراجعــة هذه 
خمســة   )15( خــالل  املديرية 
عشــر يوما من تاريخ النشــر 
الطلب  في  ســينظر  وبخالفه 

وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/644
التاريخ: 2022/11/8

الى/ املنفذ عليه / محسن إسماعيل 
خليل / يسكن بغداد اجلديدة االمني

لقد حتقق لهذه املديرية من 
انــك مجهول محــل االقامــة وليس لك 
موطن دائــم او مؤقت او مختار، ميكن اجراء 
التبليغ عليه، واســتنادا للمــادة )27( من 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور  قانون 
في مديرية تنفيذ احلي خالل خمسة عشر 
يوما وتبدا من اليوم التالي للنشــر ملباشرة 
املعامالت التنفيذيــة بحضورك وفي حالة 
املديرية  هــذه  ستباشــر  حضــورك  عدم 
بإجــراءات التنفيــذ اجلبري وفــق القانون : 
املرقم 220/ب/2022  القــرار  بتنفيذ  اخلاص 
واخلاص بتســديد مبلغ ثالثة عشــر مليون 
دينار بواقــع ثالثة ماليــني التعويض املادي 

وعشرة ماليني التعويض االدبي
املنفذ علية
حوراء عبد احلسني سلمان

اوصاف احملــرر: قرار دعم العدد 220/ب/2022 
في 2022/9/21

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1752/ب/2022
التأريخ: 2022/11/10

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق 
املزايدة العلنية على العقار تسلسل 407/35 
مقاطعــة 89 ام العظام وخــالل ثالثون يوما 
اعتبارا مــن اليوم التالي للنشــر وإذا صادف 
اليوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
في قاعــة محكمة البــداءة، فعلى الراغبني 
املعينني  والزمان  املكان  بالشــراء احلضور في 
مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 

لم يكونوا من الشركاء.
القاضي 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار عبارة عن عرصــة خالية من البناء 
حتيط بهــا مجموعــة من الدور الســكنية 
يقع في ناحية اور )ســديناوية( منطقة احلي 

العسكري قرب ثانوية صفي الدين احللي.
2- مساحة العقار 200 م2.

3- القيمة املقــدرة للعقار ثالتون مليون دينار 
فقط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد : 4847/ش/2022
التاريخ: 2022/11/9
الى/ املدعى عليه )زياد خلف شهاب(

م/ اعالن
للدعوى املقامــة من قبل املدعية )وفاء 
حميــد عبد( ضــد املدعى عليــة )زياد 
)4847/ش/2022(  بالعدد  شهاب(  خلف 
والتــي تطلب فيهــا التفريــق للضرر 
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
القائم بالتبليغ وتأييــد اخملتار لذا تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني حلضورك 
او ارســال مــن ينوب عنــك قانونا في 
موعد املرافعــة املصادف )2022/11/28( 
الســاعة التاســعة صباحا وفي حال 
عدم حضورك ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

فقدان هوية مواد غذائية 
فقدت هوية مواد غدائية الصادرة 
من الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية باسم/ صبيحة عبداهلل 
عبــد محمود فمن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها.

فقدان
املرقمة 450996  البناء  اجازة  فقدت 
الصادرة مــن مديرية بلدية ســوق 
الشــيوخ واخلاصة بالعقــار املرقم 
للســيد  العائدة  صلبة   1472/120
احمد ناجي مجيد/ ذي قار فمن يعثر 

عليها تسمليه الى جهة االصدار.

فقدان وصل 
)23718(في  املرقــم  الوصــل  فقــدت 
10/4/2022 الصــادرة من دائرة التقاعد 
والضمــان االجتماعــي مببلــغ قــدره 
)1600،000( ســتة عشــر مليون دينار 
عن تأمينات مزايدة باسم/ عبد السالم 
عبــد الزهرة هجوع فمــن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 3411/ب/2022
التأريخ/ 2022/11/9

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ أناس عباس شهواز

املدعى عليهم )املدين( / 1.خضير عباس شــهواز 2.سعد عباس 
شهواز 3.محمد عباس شهواز 4.سعيد عباس شهواز 5.سميره 

عباس شهواز 6.ساهره عباس شهواز 7.منيرة عباس شهواز
8.زينة رمضان كاظم اصالة عن نفســها وحسب وصايتها على 
أوالدها القاصرين كل من عباس وحســن أوالد رعد عباس شهواز 
مبوجــب حجة الوصايــة بالعدد 18 فــي 2015/6/9 الصادرة من 

محكمة األحوال الشخصية في بدرة 
9.السيد مدير عام رعاية القاصرين / إضافة لوظيفته

تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصادر مــن هــذه احملكمــة بالعدد 
)3411/ب/2022( واملتضمــن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )120/3 م38 اخلاجية( وتوزيع صافي الثمن بني الشركاء كال 
حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة العلنية خالل 
)30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في صحيفتني محليتني 
، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة هذه احملكمة مســتصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة 10% من القيمة التقديرية 
للعقار بصك معنون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف جترى 
املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية عشرة ظهراً وإذا صادف 
اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام 
الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

اإلعالن واملزايدة.
القاضي
ياسني خضير الدريعي

مواصفات العقار/
جنســه/ ملك صرف تقع في منطقة اخلاجية دار سكن تتكون 
من طارمه اماية ومجموعة صحيات خارجية واســتقبال وهول 
وغرفة نوم واحدة ومطبخ في الطابق األرضي ومسلك والطابق 
الثاني يتكــون من غرفتي نــوم وهول ودرجــة عمرانه اقل من 

املتوسط يقع على شارع فرعي 8م وتتوفر جميع اخلدمات
املساحه:// 200 م2

الشاغل:/ سعد عباس شهواز و محمد عباس شهواز
القيمة التقديرية:/ 200,000,000  مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استنئاف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في احلي
العدد/ 915/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/9

)اعالن(
ونداء سامي وهيفاء  املدعني/ احمد سامي 
ســامي/ اضافة الى تركه مورثهم املتوفي 

اسماعيل خليل جاسم
املدعى عليه/ محسن اسماعيل خليل

الشــرعية  الدعوى  املدعية  زوجتك  اقامت 
املرقمة اعــاله يطلب فيهــا احلكم بنفي 
نســب املدعى عليه مــن اخ املدعني الغير 
شقيق اســماعيل خليل جاســم واشعار 
مديريــة االحــوال املدنية اخملتصــة بذلك 
وجملهولية محل اقامتك قررت هذه احملكمة 
تبليغــك بصحيفتــني محليتــني بوجوب 
املصادف  املرافعــة  حضورك فــي موعــد 
صباحا  التاســعة  الســاعة   2022/11/20
وبعكسه سوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القاضي
حتسني علوان اخليكاني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد: 4529/ش/2022
التاريخ: 2022/11/10

الى/ املدعى عليه
 )تيسير امني عبد الرحمن صالح 

العقيلي(
م/ اعالن

حتية طيبة...
وبالعــدد   2022/10/30 بتاريــخ 
احلكم  احملكمة  هذه  قررت  4529/ش/2022 
بتصديق الزواج اخلارجي بينك وبني زوجتك 
املدعية )وريده مقبل ســليمان( وجملهولية 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ 
واشــعار مختار املنطقة لذا تقرر تبليغك 
وفي  املذكور  بالقرار  بصحيفتني محليتني 
حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
للطعن في القرار املذكور خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وبعكسه 

سيكون  القرار مكتسب درجة البتات.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية االولى
إعالن تبليغ مدين مجهول اإلقامة
الى الراهن )عبد الكرمي خشيت(

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة: 539/18

احمللة او رقم واسم املقاطعة : العطيفية
اجلنس: ملك صرف

مقدار الدين :)150,000,000( مليون دينار عدا الفوائد
اسم الدائن املرتهن : مصرف الرافدين

تاريخ االستحقاق: مستحق األداء
محل اإلقامة املبني بالعقد : د25 م409 ز2

بناء على استحقاق الدين املبني أعاله وطلب الدائن 
حتصيلة وبالنظر لعدم اقامتك في احملل املبني بالعقد 
وانه ليس لك محــل إقامة معلوم غيــره فتعتبر 
بذلك مجهول محل اإلقامــة فعلية قررنا تبليغك 
بلزوم دفع الدين وتوابعــة خالل 15 يوماً اعتبارا من 
اليوم التالي لتاريخ نشر اإلعالن واال فسيباع عقارك 

املوصوف أعاله باملزايدة وفقاً للقانون
مدير التسجيل العقاري في الكاظمية األولى
حيدر حسني صالح

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر وزارة النفط/ شركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة العامة فعلى  
الراغبني  باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم  جدول الكميات واملواصفات 
اخلاصة بها وعلى املناقص املتقدم االشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسختني اضافيتني ملونة من جدول الكميات بعد 
شــراءه من ممثل شــركتنا لغرض ختمه قبل تســعيره من قبل املناقصني  وعلى ان تكون كافة وثائق املناقصة مرتبة 

بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونســخ اصلية من الوثائق اخلاصة بتأسيس 
الشــركة والوضع املالي لها وموقع التســجيل وموقع عملهــا الرئيس مع ارفاق الوثائق الشــخصية  للمدير املفوض 
للشــركة وخطاب تخويل بالشــخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتاب عــدم ممانعة صادرة من الهياة 
العامة  للضرائب لسنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني. مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد 
شمول العاملني لدى الشركات بالضمان االجتماعي قبل صرف املستحقات املالية ويلتزم اجملهزين من املكاتب التجارية 

بتقدمي إجازة ممارسة مهنة والوثائق أعاله ماعدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات
علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف 2022/11/30 الســاعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/11/22 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح 
يوم االربعاء املصادف 2022/11/23 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب 
الزبير وتودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلــق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )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 االول ملدير هيئة العقود واملشتريات

 موضوعرقم املناقصةت
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

 التأمينات املبلغ التخمينياملناقصة
األولية

 نوع تبويب
املوازنة

 11/ب/12022
إعالن ثاني

 تأجير مولدات
 كهربائية

تأجير مولدات كهربائية 
في مستودعي الطوبة و 

MW16 بقدرة PSI

 300,000 ثالثمائة
 الف دينار عراقي

4,176,000,000 
 أربعة مليار
 ومائة وسته

 وسبعون مليون
 دينار عراقي

 للسنة الواحدة

104,400,000 
 مائة واربعه

 مليون
 واربعمائة
 الف دينار

 عراقي للسنة
الواحدة

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 2018/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج
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شعراصدارات

دراسة

1
»استراحة بني شوطني«

عن »منشــورات املتوّســط«، صــدر للكاتب 
واملترجم اللبناني فوزي ميني، كتاب »استراحة 
بني شــوَطني: عــن كــرة القدم أثنــاء احلرب 
اللبنانية 1975 - 1990«. في هذا العمل، يكتب 
ميني، الذي كان العب كرة قدم في »نادي السالم 
زغرتــا« و«احلكمة بيــروت« ولعب في صفوف 
املنتخــب الوطني اللبناني في تصفيات كأس 
العالم للعام 1993، جــزءاً من تاريخ بلده من 
زاويــة كرة القدم، من خــالل يومّياته في تلك 
الفترة التي لُّقب فيها باملايســترو، في إشارة 
إلى قيادته »أوركسترا« اجملتمع اللبناني بتنوُّع 
آالته املوسيقية من سّنة وشيعة وموارنة وروم 

وأرمن ودروز، وجوقة أحزابه السياسية.

2
»ما أجمل العيش من دون ثقافة..«

»ما أجمل العيش مــن دون ثقافة: الثقافة 
كتاب  عنــوان  احلماقة«  ألخطــار  كُمضاّد 
ثيســار  اإلســباني  والناقــد  لألكادميــي 
العربية  مولينا، صدرت نســخُته  أنطونيو 
لدى »منشــورات تكوين« بتوقيع حســني 
مليطات. يبحث املؤّلف في الدور الذي ميكن 
أن تلعبــه الثقافة، مبا فيها مــن فّن وأدب 
وقراءة وكتابة، في مســاعدة اإلنسان على 
الوقوف في منــط احلياة املعاصر، الذي حتتّله 
الشاشــات ومواقع التواصــل االجتماعي، 
وتتصاعــد فيه الشــعبوية السياســية 
واألخبار الكاذبــة واملتطّرفة، وأيديولوجيات 
السعادة واحلّرية التي كثيراً ما تكون وهمية 

وعابرة

3
»ما يدين به بعضنا لبعض..«

بترجمة ربيع وهبه، صــدر عن »دار التنوير« 
كتاب »مــا يدين به بعضنــا لبعض: عقد 
اجتماعي جديد« لـ نعمت شفيق )املعروفة 
االقتصاديــة  تقتــرح  مينــوش(.  باســم 
البريطانيــة األميركية مــن أصل مصري، 
في هذا العمل، ما تُسّميه عقداً اجتماعياً 
جديداً يناسب القرن احلادي والعشرين؛ حيث 
يكون مبنّيــاً على مبادئ األمــان للجميع، 
واالستثمار في القدرات، واملشاركة العادلة 
دراســة  املؤّلفة من  تنطلــق  للمخاطــر. 
عدد من اجملتمعات حــول العالم، لتخلص 
أّن التحّديات احلاليــة، التكنولوجية  إلــى 
والدميوغرافيــة واملناخية، تتطّلــب تغييراً 

جذرياً في األولويات.

هناء عليان

مببيعــات خيالية تخطت العشــرين مليون 
الكاتبة  تربعــت  العالــم،  حــول  نســخة 
األميركية كولني هوفر على قائمة »نيويورك 
تاميز« لكتــب اخليال األكثر مبيعــاً منذ عام 
2021، متجــاوزة جيمــس باترســون وجون 
غريشــام ودكتور ســوس وغيرهــم من أبرز 

الكّتاب األميركيني.
عنــد مقارنتها بأي من ُكّتــاب القائمة، تبدو 
املقارنــة واهية، إذ إن رواياتها تســيطر على 
أربعة من أصل عشرة مراكز أولى، ما يجعلها 
»ظاهرة أدبية« حديثة عصية على التفسير.  
هي نفســها كتبــت علــى صفحتها على 

»تويتر«: »حتى أنا ال أستوعب ما يجري!«.
يعــزو مراقبون هــذا النجاح الســاحق إلى 
»البوك تــوك«، املتفرع من تطبيق التيك توك 
واخملصص للقراءة والنقد ومشــاركة الكتب. 
بل ميكن القــول إن الكاتبــة األربعينية هي 
ملكة البوك تــوك بامتيــاز والروائية األكثر 
تــداوالً عليــه، بوجــود عــدد ال يُحصى من 
الفيديوهات املصورة لفتيات بأعمار مختلفة.

منهــّن من تقــرأ مقتطفــات مفضلة من 
كتبهــا، أو أخريــات يعّبرن بتأثــر واضح عن 
إعجابهن بأبطال رواياتها، أو يصّنفن رواياتها 
الـــ24، بأغلفتها امللونة، من األقل إلى األكثر 

تفضيالً.
وقد حتولت الفكرة األخيرة إلى تراند شــهير 
جــداً علــى التطبيــق. وحتــى اآلن، حصد 
هاشتاغ #colleenhoover أكثر من 2.4 مليار 
مشاهدة، فيما لديها اليوم 3.9 ماليني متابع 

عبر تطبيقات مختلفة.
بالفعل، ساعد استخدام هوفر املاهر خملتلف 
وســائل التواصل االجتماعي في زيادة قاعدة 
قّرائها. وكذلك األمر بالنســبة إلى التوقيت 

الذي لعب في مصلحتها.
بينما قامت ببنــاء قاعدة جماهيرية قوية 
في وقت مبكر من حياتها املهنية، ارتفعت 
مبيعات رواياتهــا خالل وباء كورونا، عندما 
أثارت كتبها ضجة كبيرة على التيك توك.

مع ذلك، ال ميكن اختزال جناح هوفر بـ«البوك 
توك«، فقد ســبق لهــا أن حققت جناحات 
عدة قبيل انتشار التطبيق، ومبجهود فردي.

عندما نشــرت بنفســها روايتهــا األولى 
»Slammed« )صفقــة قويــة( عام 2012، 
على منصــة أمازون ومن دون االســتعانة 
بدار نشــر، كانت هوفر جتني 9 دوالرات في 
الســاعة كعاملة اجتماعية، وتعيش في 
مقطورة صغيرة في تكســاس مع زوجها 
وأبنائهمــا الثالثــة. حتــى أن الكمبيوتر 
احملمول الذي اســتخدمته لكتابة روايتها 

لم يكن ملكها، بل استعارته من والدتها 
ابنها  لتمرير الوقت بالكتابة ريثما ينتهي 

من متارين كرة القدم.
ولكن بعد ســبعة أشــهر فقط، دخلت 
الروايــة قائمة أفضل الكتــب مبيعاً في 
لتتفرغ  وظيفتها  فتركت  تاميز«.  »نيويورك 
إلــى الكتابة بدوام كامــل، ومن ثم توالت 

النجاحات.
 تهيمن روايات هوفر اآلن على قوائم أفضل 
الكتب مبيعاً، والالفت أن ذلك يحدث بعد 

سنوات من إصدارها ألول مرة.
تُعد روايتهــا  »It Ends With Us« )تنتهي 
معنا( التي نُشــرت قبل ســت ســنوات، 
األشــهر على اإلطالق مــع مبيعات فاقت 

األربعة ماليني نسخة.
إنهــا رواية عاطفية تتمحــور حول بائعة 

أزهار وجّراح أعصاب في عالقة غير صحية 
يسودها العنف املنزلي، استوحتها الكاتبة 

من جتربة والدتها املريرة، على ما قالت.
وكما هي احلال فــي معظم روايات كولني 
هوفر، ينتهي احلال بنهاية ســعيدة، حيث 
تتحد بطلة الرواية بحبيبها منذ املراهقة 

لتبدأ معه حياة جديدة.
بعد النجاح الســاحق، أعــرب كثيرون من 
املعجبون  »الكوهــورت«، كمــا يســمي 
بهوفر أنفسهم، عن رغبتهم بجزء ثان من 
روايتهم املفضلــة ملعرفة تفاصيل ما حّل 
ببطلة روايتهم، وأمطروا الكاتبة بالرسائل 
والفيديوهات التي حتثها على ذلك، إلى أن 
الى طلبهم، فأصدرت في تشرين  رضخت 
 It« األول/ أكتوبر الفائــت الرواية املنتظرة
Starts With US« )تبــدأ معنــا(، وذّيلتها 

بإهداء إلــى معجبيها على الـ«تيك توك«، 
بطبعة أولى تضم 2.5 مليون نسخة.

وحتقق الرواية اليوم مبيعات هائلة جعلتها 
تتصــدر قائمة مبيعات »نيويــورك تاميز«، 
بينما تراجعت الرواية األولى في السلسلة 

إلى املرتبة الثالثة.
الرابعة كذلك  هذا وحتتل هوفــر املرتبــة 
بروايــة »Verity« )احلقيقــة( الصادرة عام 
2020، والتــي تتحدث عــن كاتبة تخفي 
جانبها املظلــم عن زوجها، إلى أن تتعرض 
العائلــة لفاجعة تلو األخرى، وتتكشــف 
خيوط احلقيقــة عبر مذكــرات اعترافية 

كتبتها بنفسها.
في هذه الرواية البوليسية الطابع، فوجئ 
القراء بنهاية غيــر متوقعة على اإلطالق، 
الزوجة كضحية  املوازين وأظهــرت  قلبت 
محتملة. وبــات على القارئ االســتنتاج 

والتحليل ملعرفة أين تكمن احلقيقة.
أما رواية »Ugly Love« )احلب البشع(، التي 
جتمع بني احلب احلالي الذي تظلله مآســي 
املاضــي، فتحتــل املرتبة التاســعة على 

القائمة.
عن ذلك تقول: »لطاملا رددوا على مسامعي 
ضرورة وضع الروائيني أنفَسهم داخل قالب 
أدبي واحد. لكنني رفضت ذلك، وتســاءلت 
على الدوام: ملاذا ال ميكنني تصنيف نفسي 

على أنني كولني هوفر؟«.
وتضيف: »أقرأ لكّتاب آخرين، وأحســدهم. 
أفكــر أن كتبهــم أفضل بكثيــر. فلماذا 
تباع كتبي بهذا الشــكل؟ لســت أنا، بل 
القــراء من يتحكمون بهذا األمر«، لذلك ال 
تترك هوفر فرصة من دون توجيه الشــكر 
لقرائها من حول العالم وتعزو لهم جناحها 
بالكامل، حتــى أن كثيرين يصفونها بأنها 

الكاتبة األكثر تواضعاً في التاريخ.

أمنيات جانحة»استراحة بين شوطين«*»ما أجمل العيش من دون ثقافة..« *»ما يدين به بعضنا لبعض«

كيف صنع التيك توك ظاهرة كولين هوفر.. الكاتبة األميركية األكثر مبيعًا ؟

قراءة

تبــدأ الرواية من حيــث تنتهي مبصرع 
)زينــب( على يد زوجها )ميالد( بســبب 
خيانتها لــه مع املدير العــام، بتعويل 
الســرد على ضمير املتكلــم )اخملاطب( 
للشــخصية احملورية )ميالد( وهو يرحب 
بالشــخص الذي جاء الى بيته لتصوير 
أحداث القصة التي عاشــها في قرية 
)البراكة( بأحد األزقة املطلة على ساحة 
الكاتدرائية، دون أن يحدد هويته، إن كان 
مصورا أو مخرجا: )آه أهال لقد جئت في 
املوعد املناسب. أشــكرك على رغبتك 
املدام مبدى لهفتك  في لقائي، أخبرتني 

على معرفة مدى ما أود البوح به. .(.
فــي هذا اإلســتهالل املقتضــب الذي 
الرواية  املتلقــي ملتابعة قــراءة  يجذب 
بوله وتــوق بالغني، ال يكتفي الســارد، 
بإبالغــه، أنه بــدأ بكتابــة الرواية من 
حيــث أنتهت، بالتعويل علــى عبارة ال 

)زينب تغط  أربع كلمات وهــي:  تتعدى 
فــي نوم عميق(،  بل يســعى الى إيجاز 
كل ما يحدث فيها في صفحة ونصف 
أداء واجبه في  إبتــداء مــن  الصفحة. 
تنظيف البيت بدال مــن زوجته، ومرورا 
بعبارة )أصبع اخلنصر( التي تتكرر كثيرا 
في الرواية، وإنتهاء )باحلزام( الذي يهديه 
لــه العبســي إلرتدائه، وإســتخدامه 
لضرب زوجته )زينــب(، فضال عن إرتداء 
قميص زوج )املــدام( امليت التي تهديها 
له، تيمنا بالشــبه القائم بينهما كما 

تّدعي وإغوائه. 
تــدور هذه الرواية حــول زوجني، يتفقان 
على تبادل األدوار فيما بينهما. والزوجان 
همــا ميــالد وزينــب، في مــا يخص 
عيشهما املشــترك حتت سقف واحد، 
حياتهما  األســاس  هذا  علــى  لتنبني 
من أول يوم زواجهمــا. أن تقوم الزوجة 
بإعالة البيت، من خــالل توظيفها في 
إحدى الدوائر احلكومية، وبقاء الزوج في 
البيت لتنظيفه وإعداد الطعام، وغسل 
وبقدر  وكويهــا.  واملالبــس  الصحــون 
ما يبــدو إتفاقهما هذا أحد األســباب 
الرئيســة، بوصفه عامال أقتصاديا، في 
أن يظهر الزوج مبظهر الرجل الضعيف، 
والزوجة بالعكــس مبظهر املرأة القوية، 
بالقــدر ذاته يلعب نشــأة الزوج برفقة 
أربع شــقيقات، وهــو الذكــر الوحيد 
بينهــن، واحــدة تصغره ســنا، وثالث 
يكبرّنه، دورا ســلبيا في حياته الزوجية 
على نحــو خاص، واحمليطــني به عامة، 
متمثال السبب األول في إكتساب عادات 
شــقيقاته وتقليدهن عبر صنع قرينات 
لشــعرهن، وإزالة شــعر ســيقانهن، 
لتميل شــخصيته نحــو امليوعة التي 
تتصف بها األنثى، والســبب الثاني من 
خالل فشــله في تطبيق القوانني التي 
وضعهــا مجتمعه القروي، في أن يكون 

رجال حقيقيا.    
ال شــك أن األســباب الثالثة لعبت دورا 
ســلبيا في حياته، ليعاني ما عاناه من 
قهر وظلم احمليطني به، بالسخرية منه 
أحيانا، وضربه أحيانا أخرى، ســواء كان 
من العبســي أو املادونا، أو حتى من لدن 
أبناء احلي األصغر ســنا منه، إآل أنه كما 
يبدو نفسيا ولألسباب اآلنفة الذكر كان 
متهيأ وعن قناعة لتبادل هذه األدوار مع 

زوجته. ما أدى بفعل هذه الضغوط التي 
تطالب منه فــي أن يكون رجال حقيقيا 
ولكي ال يبدو ضعيفا ومهزوزا في الوقت 
ذاته، أن يتجــاوز العادات والتقاليد التي 
أكتســبها في طفولته، عبر ســعيه 
اإلذعان لهذه الضغوط، بهدف إستعادة 
ثقــة اجملتمع به من جهة، وإســتعادته 
الثقة هو بنفسه من جهة أخرى. ولعل 
قوله: )كنت أحب أن أعيش الف ســنة 
دجاجــة وال أن ألقي بنفســي كالديك 
من فوق األســطبل(، وفي مــكان آخر: 
)الرجولة ال تأتي من قتل األرانب بيديك 

وأكلها نيئة وال من ساعات بروكك حتت 
الشمس.(، أثبت دليل على أنه لم يتخل 
عن )ميوعته( مبلء إرادته، وإمنا وقوعا حتت 
ضغــط اجملتمع املتخلف الــذي يفرض 
علــى الرجل واملرأة شــروطه في حتديد 
واجبات كل واحــد منهما للعيش حتت 

سقف واحد.       
إن صناعة اخلبز التــي تعلمها من أبيه، 
وأمسى خبيرا بها، بقدر ما لعبت دورها 
احلاســم في أن يعيد الثقة بنفســه، 
ويبني حياتــه من جديــد، ويغدو رجال، 
من خــالل الطريقة التــي كان يتعامل 

أبوه مــع العجني الــى أن يصبح خبزا، 
بالقــدر ذاته العبارة التــي خاطبته به 
املدام، ويســمعها ألول مرة في حياته، 
لعبت الــدور ذاته، وهي تقــول له: )هل 
ميكنك تعليمــي اخلبز يا ميــالد(؟ ذلك 
ألنه لم يسأله أحد عما إذا كان مهتما 
بتعليمهــم مــا تعلمه مــن احلياة، ال 
العبســي الذي كان دائــم احلضور في 
حياته، وال شــقيقاته اللواتي كن يرين 
أنفسهن معلمات له. وال زينب التي لم 

تسأله يوما ما كيف يصنع اخلبز.  
 إن الرواية ال تطرح جتاوز البطل للعادات 
اجملتمعات  فــي  الســائدة  والتقاليــد 
التعامل  املتخلفة فقط، وإمنا لتجاوزها 
بإيجابيــة مــع الرجل اليهــودي الذي 
لتكشف  داره،  في  وزوجته  أســتضافه 
عن تناصها مع رواية )مارلبورو – بغداد( 
لنجــم والي الــذي يتعامل هــو اآلخر 
بشــكل إيجابي مع الضابط األمريكي، 
للمحرمات  التصــدي  فــي  وجرأتهــا 
املعروفة في اجملتمــع العربي، من حيث 

اإلشادة باليهود دينيا وسياسيا.  
رواية  ربيع جابر مؤلــف  مثلما يعمــد 
)بيروتيس( ســعيا إلقنــاع املتلقي بأن 
قصــة روايته قــد كتبت من قبــل راٍو 
معروف ولــه جتربة طويلة فــي كتابة 
هذا اجلنس األدبي، عبر ســردها من لدن 
صاحب القصة )بطرس(، بهدف أن يثبت 
بأن أحداث قصته حقيقية وأســتمدت 
من صلب الواقع، كذلك يســعى مؤلف 
روايتنا هذه، الســير في اإلجتاه نفسه، 
ولكــن مع إختــالف طفيــف بينهما، 
حتديدا في هوية الشــخص الذي يجري 
اللقاء. فإذا كان في رواية بيروتيس راوياً، 
فهو هنا شــخص قادم لتصوير أحداث 
القصة التي عاشــها ميالد، لتحويلها 
الى فيلم ســينمائي، من دون اإلشــارة 
إن كان مصــورا أو مخرجــا. ولكن في 
كال املسعيني يخرج السرد من بني يدي 
الراوي واخملــرج أو املصــور، لينتقل الى 
أن  الرغم من  القصتني، علــى  صاحبي 
الى  السارد يشــير بني فترات متباعدة 
لتصوير  الذي جاء  مخاطبته للشخص 

قصته.  

صباح هرمز

مــا عــدا رواية )بائعــة اخلبــز( للكاتب 
الفرنســي )كزافيه دي مونتابني(، ورواية 
)اخلبــز احلافي( للكاتــب املغربي )محمد 
شكري(، ال أعتقد ثمة رواية أخرى، سواء 
كانت عربية أو أجنبية، مثل الرواية التي 
نحن بصددهــا، واحلائزة على جائزة بوكر 
العام 2022، حتمــل عنوانا مقرونا باخلبز، 
أو تتخــذ من )اخلبز( مادة رئيســة ملتنها 
احلكائي، إن لم يكن بطلها، وشخصيتها 

احملورية، بوصفه )كائن حي( فيها.   
، وتقع فــي )357( صفحة من  تتكون  
احلجــم املتوســط، مقرونــا كل فصل 
بعنوان، ومجزءا الــى وحدات رقمية غير 
في  وخاصة  التسلســل،  لنظام  خاضع 
فصلي الرابع والسادس، إذ تتكرر الوحدة 
الرقمية نفســها تباعا، بــني رقمني في 
األولــى وثالثة أرقام في الثانية. بينما في 
الوحــدات الثالث األولى، تتنــاوب األرقام 
نفســها في إحتالل صدارة كل جزء بني 
رقمني فقط. إذ يبدأ الفصل األول بالرقم 
واحد وأثنني، ويتصاعد في الفصل الثاني 
الى ثالث وأربع الــى أن يصل في الفصل 
الســادس، الى ثالثة أرقــام، وهو الرقم 
العاشــر واحلادي عشر والثاني عشر.  أما 
الفصــل اخلامس فألنه يتكــون من جزء 
واحد فقط، لذلــك فلم يخضع للنظام 
املتبع في الفصول اخلمسة، وعلى النحو 

التالي:
الفصل األول: ) اخملبز( املتكون من ثمانية 
أجزاء. تتناوب هكذا: 1، 2، 1،2، 1، 2، 1،2. 

الفصل الثاني: )املعســكر( املتكون من 
ســبعة أجزاء. تتناوب هكذا: 3، 4، 3، 4، 

.3 ،3،4
الفصل الثالــث: )دار غزالة( املتكون من 

ستة أجزاء. تتناوب هكذا: 5،6، 5، 6، 5،6.
الفصــل الرابع: )بيت العائلــة( املتكون 
من ســبعة أجزاء. حيث تتكــرر الوحدة 

الرقمية تباعا: 7،8،7 ، 8، 8،،7،8.
)البراكــة( املتكون من  الفصل اخلامس: 

جزء واحد، وهو الوحدة الرقمية )9(.
الفصــل الســادس: )املطبــخ( املتكون 
مــن ثمانية أجزاء، حيــث تتكرر الوحدة 
الرقمية تباعــا: 10، 10، 11، 10، 11، 10، 

 .12 ،11
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تدور هذه الرواية حول زوجين، 
يتفقان على تبادل األدوار فيما 

بينهما. والزوجان هما ميالد 
وزينب، في ما يخص عيشهما 

المشترك تحت سقف واحد، 
لتنبني على هذا األساس 

حياتهما من أول يوم زواجهما. 
أن تقوم الزوجة بإعالة البيت، 
من خالل توظيفها في إحدى 

الدوائر الحكومية، وبقاء الزوج 
في البيت لتنظيفه وإعداد 

الطعام، وغسل الصحون 
والمالبس وكويها

غالف الرواية

1 - 3

مريم لطفي 

هادئة..
كقطرات ندى تنثال على وجه الصباح

هادئة..
كموج ساكن

تشحذ همته الصخور
هادئة..

كقارب شراعه الريح
يتسول السكون

والبحر قدر
مازال يزاول مهنته العتيقة

يهلك أمواجا ويستخلف أ’خر
صداحة بفم الصدى متكسرة

تلك االمنيات
تتشظى أشالؤها

تتردد
كأصوات النوارس

عند الغروب
ومابني أزرق وأزرق

تسافر كعابر سبيل
أمنيات جانحة
كطير مهاجر

أعشاشه في كل أرض
لكنه يبقى غريب..

من اعمال الفنان جبر علوان



البصرة ـ سعدي السند:

أعلــن الدكتــور نــورس عــارف 
مؤســس ومدير مخيــم العلوم 
وعبر قصر الثقافــة في البصرة، 
توفر تكنولوجيا التصنيع الرقمي 
 axis Mill-Turn  رباعــي االبعــاد
و  لتصميــم    CNC Machining
انتاج التصاميــم املعدنية و غير 
املعدنيــة املعقــدة مبرحلة انتاج 
و  رقميا  مقادة  مســتمرة  واحدة 
دقيقة االبعــاد النتاج الروبوتات و 
الصناعية  ابحاث االطــراف  دعم 
املتقدمــة التــي يجريها مخيم 
العلوم في البصرة - العراق وكذلك 
االعمال  وريــادة  االبتــكار  لدعم 
القائمة علــى التكنولوجيا التي 
يبشــر بهــا مخيم العلــوم في 
عمــوم العــراق دعمــا للقطاع 
اخلاص.  ومن اجلدير بالذكر ان هذه 
التقنية نادرة في الشرق االوسط 
والعراق باملواصفــات املتوفرة في 

مخيم العلوم اليوم

مخّيمنا مّثل العراق في اوملبياد 
الروبوتات في جنيف ضمن 167 

دولة
ســبق  نورس:  الدكتور  وأضــاف 
من  طالب  خمســة  شــارك  وان 
البصــرة أعمارهم تتراوح بني 14-
18 ســنة وهم من اعضاء مخيم 
العلوم خالل شــهر تشرين األول 
املاضي في اوملبيــاد الروبوتات في 
جنيف في سويســرا ضمن 167 
دولة مشــاركة هذا العام ومّثلوا 
مبشاركتهم هذه املنتخب العراقي 
بهذا احملفل العلمي العاملي املهم. 
لتلقي قطع  اإلثــارة  فإنه وقــت 
الروبوت اخلاصة بتحدي فيرســت 
العاملــي 2022 حيث يتــم توزيع 
والكهربائية  امليكانيكية  األجزاء 

العالم  أنحاء  جميع  الى  للروبوت 
)عدة قطع روبوت لكل دولة(

يســتلم كل فريــق وطني نفس 
قطــع الروبوت ولهــم احلرية في 
بناء روبوتهم اخلاص وبتصميمهم 
اخلاص باســتخدام اجــزاء أدوات 

الروبوت الذي استلموه فقط.

أوملبياد الروبوتات العاملية تقام 
سنويًا في بلدان مختلفة

وهي   FIRST Global Challenge
أوملبيــاد الروبوتــات العاملية التي 

تقام سنويًا في بلدان مختلفة
وتدور األلعاب األوملبية حول تعليم 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
الوعي  وزيادة  والبيئة  والرياضيات 

بتغير املنــاخ ومّثل العراق الفريق 
اخلاص مبشــاريع مخيــم العلوم، 
فيرست  للجنة  احلصري  الشريك 
الفريق  وإنضــاج  لبناء  العامليــة 
الوطني العراقي في حتدي فيرست 

العاملي منذ عام 2017

مخيمنا مع اخملترعني واملبتكرين 
في برلني في فعالية ريببليكا 

2022
أخرى  مرة  نورس:  الدكتور  وأوضح 
عائلة  التقى  العلوم  فريق مخيم 
جتمع االبتكار العاملي من اخملترعني 
واملبتكريــن في برلــني في حدث 
، فشــكرا لفريق   2022 ريببليكا 
جتمع االبتكار العاملي و فريق حدث 

ريببليكا 2022 لدعمهم مشاركة 
فريق مخيم العلــوم من البصرة 
لهذا العــام أيضا حيــث التقى 
أعضاء  العلــوم مع  فريق مخيم 
جتمع االبتكار العاملي االخرين من 
جميع انحاء العالم بعد فترة من 
والتقى  الوباء  بســبب  االنقطاع 
كذلك بأصدقاء آخرين من النظام 
البيئــي لالبتكار وريــادة األعمال 
اإلقليميــة من منطقة الشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا ،
مع  العلوم  مخيم  تعاون  مشروع 

الوكالة األملانية للتعاون الدولي
اخلريجــني  لدعــم   GIZ-ICT
العراقيني وشــارك فريق معسكر 
العلــوم فــي حــدث ريببليــكا 

2022 كجــزء مــن فعاليــة الـ 
فعاليــة  وهــي   MakerSpace
معروفة من ضمن حدث ريببليكا 
كل عــام حيث تعقد ورش العمل 
ســنويًا,  املبتكــرة  واجللســات 
وتسمى ورشة عمل فريق مخيم 
األمتتة  ألعاب  العــام  العلوم هذا 
االلية  االمتتــة  عمليــة  )جعــل 

شبيهة باأللعاب الرقمية(
املرئيــة  األدوات  جتعــل  حيــث 
عملية  املســتخدمة  والظاهرية 
البرمجة مثل لعبة ثالثية األبعاد 

جتعل التعلم جذابًا وسريًعا.
مع تدريبات مخيــم العلوم على 
ســيمنز  متحكمــات  برمجــة 
الصناعية هي جزء من مشــروع 

الوكالة  مع  العلوم  تعاون مخيم 
GIZ-  األملانيــة للتعــاون الدولي
ICT لدعــم اخلريجــني العراقيني 
وتطوير القطاع اخلاص احمللي ،وقد 
زار الفعالية وزير الشؤون الرقمية 
والنقــل الفيدرالي األملاني فولكر 

فيزينغ .

نسخة البصرة من فعالية 
)تيدكس( املعروفة عامليا

ديــوان محافظة  قاعة  ان  ويذكر 
البصرة في املعقل احتضنت قبل 
خمســة اشهر نســخة البصرة 
)تيدكس( حيث يقام تيدكس  من 
وكما هو معــروف في العديد من 
املدن مبناطق مختلفة من العالم.

 و قــال الدكتــور نــورس عارف 
مؤســس مخيم العلــوم وعضو 
اللجنة العليا املنظمة لنســخة 
: لقد عملنا  البصرة من تيدكس 
منذ أكثر من أربع سنوات ونصف 
السنة وبتعاون دولي ان جنعل من 
هذه الفعالية كرنفاال علميا يقام 
في البصرة بعد أن اســتحصلنا 
التصريح اخلاص بإســم) تيدكس 
بصرة ( وبالتعــاون مع عدد كبير 
من شــباب البصــرة ومنظمات 
اجملتمــع املدنــي بإقامــة منصة 
القــدرات وأصحاب  لــذوي  تتيح 
قصص النجــاح واألفكار اجلديدة 
واإلبداعيــة وطرحهــا بشــكل 
جميل جدا علــى منصة رصينة 
تنعكس  وبالتأكيد  معيارية  ولها 
هذه الطاقــات االبداعية إيجابيا 
على صورة البلد في أن يكون في 
مصــاف البلــدان املتقدمة وهي 
جتارب شبابية ناجحة تعتمد على 
الطاقات الذاتيــة املتجددة حيث 
الناجحون  الشــباب  هــؤالء  راح 
وحاالت  الصعوبات  كل  يتجاوزون 
اليــأس ويبدعــون بشــكل غير 

تقليدي.

أربيل ـ الصباح الجديد:
انطلقــت أمــس الســبت، مــن 
قاعة بيشــوا، فعاليــات مهرجان 
اربيل الدولي للمســرح بنسخته 
الســابعة، والــذي تنظمــه وزارة 
الثقافة والشــباب فــي حكومة 

اقليم كردستان.
مدیر دائرة الفنون املســرحية في 
وزارة الثقافة والشــباب بحكومة 
إقليــم كردســتان، هيوا ســعاد، 
املشــرف على املهرجــان، قال : ان 
هذا املهرجان كان يجب ان يقام في 
العــام املاضي لكن مت تأجيله حتى 
هذا العام«. مشيرا الى ان فعاليات 
لسبعة  تســتمر  سوف  املهرجان 

ايام«.
واوضح سعاد في مؤمتر صحفي ان 
»العاصمة أربيل تشهد في الـ 12 
من تشــرين الثاني اجلاري املهرجان 
السابع للمسرح، ويستمر  الدولي 
على مدى 7 أيام مبشــاركة العديد 
داخل  املســرحية مــن  الفرق  من 

وخارج اإلقليم«. 
واضاف: »من املقرر ان تشــارك 14 
التي  املفاجــآت  ومن  مســرحية، 
سنشهدها هي مشاركة اوكرانيا 

العالم  شــغلتا  اللتان  وروســيا، 
باحلــرب املســتمرة بينهما لغاية 
اربيل  اآلن، في فعاليــات مهرجان 
الدولي للمســرح وسوف تلتقيان 
هنا فــي العاصمة أربيــل، ونحن 

كفنانــني أربيل قررنــا ان نحتفل 
التقريب  علــى  والعمــل  معهم 

بينهما«.
وأوضح املشرف على املهرجان، هيوا 
سعاد، قائال »املهرجان سيقدم 14 

عرضاً مســرحياً، 9 منها من فرق 
مســرحية ضيفة على املهرجان«. 
منبهــا الى ان: »الفرق املشــاركة 
من خــارج إقليم كردســتان هي 
من روســيا، أوكرانيا، مصر، سوريا، 
تونس، ُعمان، إيران، العراق، تركيا ». 
وأكد سعاد بان املهرجان » سيكرم، 
في ختام فعالياته، االستاذ الكبير 
صبــاح عبد الرحمــن والذي خدم 
الفن لســنوات طويلة، اضافة الى 
تكرمي عدد من الفنانني املسرحيني 

اخملضرمني ».
النســخة السادســة  ان  يذكــر 
ملهرجــان اربيل الدولي للمســرح 
كانت قد انطلقت فــي اربيل يوم 
 ،2019 االول  10 كانــون  الثالثــاء، 
علــى قاعة )ميديــا( بأربيل، وكان 
حفل االفتتاح بعمل مصري يحمل 
عنوان )رجال لهم رؤوس( من إخراج 

سماح السيد.
وكان يجــب ان تنطلق النســخة 
السابعة في شهر كانون االول من 
عام 2021، لكن مت تأجيله الى هذا 
العام وذلك حسب توجيهات تهم 
وزارة الثقافة والشــباب في اقليم 

كردستان.

متابعة – الصباح اجلديد: 
للسناجل  العاملي  اليوم  يوافق 
الثاني  احلادي عشر من تشرين 
من كل عــام، وهو تاريخ مليء 
بالرقم واحد، داللة على الوحدة 

وغياب احلبيب.
هذه الوحدة ال تعني اخلمول أو 
اإلحباط، حيث حتول هذا اليوم 
إلى مناســبة حاشدة للشراء 
الصني،  اإللكتروني، خاصة في 
حيث يســجل موقع علي بابا 
اإللكترونية  للتجارة  الشهير، 
املليارات  بعشــرات  مبيعــات 
مــن الدوالرات في هــذا اليوم، 
وكأن العزاب يجدون في متعة 

الشراء بديال عن احلب املفقود.
العاملي  »اليوم  يوم  كما أصبح 
للعزاب« أيًضا تاريخا شــهيرا 
بالعالقــات، حيث  لالحتفــال 
تزوج أكثر من 4000 من األزواج 
في العاصمــة الصينية بكني 

فــي هــذا التاريخ خــالل عام 
 700 مبتوســط  مقارنة   ،2011

حالة زواج في اليوم.
ويعــود أصل االحتفــال بـ يوم 
العزاب العاملي إلى تسعينيات 
القرن العشــرين فــي الصني؛ 
إذ يتــم االحتفال بــه في 11 
كل  من  الثاني  نوفمبر/تشرين 

عام.
علــى  واحــد  الرقــم  ويــدل 
اليوم  أما  الوحيد،  الشــخص 
احلادي  الشهر  احلادي عشر من 
عشــر، فيشــير إلى أشخاص 
شــريك  على  العثور  يحاولون 
آخــر، كل اثنــني منهــم معا 
يستغل  حيث   ،11/11 ليصبح 
الشــباب هذا احلدث االحتفال 
كوســيلة للتعرف على عزاب 
بيوم  2011، سمى  آخرين. وفي 
يكتب  كان  إذ  القــرن؛  عــزاب 
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ملونشريط
ميزة جديدة في »إنستغرام«

أعلنت »إنســتغرام« إطالق ميــزة جديدة متمثلة 
بإضافــة مقاطع موســيقية إلى الصــور الثابتة 
املنشــورة في املنصة، ما مينح املســتخدمني جتربة 

أكثر تسلية.
وقالــت املنصــة إن »املوســيقى أداة مهمــة جًدا 
للتعبير على »إنســتغرام«، ونشعر باحلماس لتزويد 
املستخدمني بالقدرة على دمجها مع منشوراتهم 

بطريقة مشابهة ملنشورات القصص ستوريز«.
وأضافت أن »امليزة اجلديدة تسمح ملستخدمي املوقع 
بإضافة مقاطع موســيقية تعبر عن شعورهم في 
الصور التي ينشرونها، ما يزيد من حيوية املنشورات.
وميكن الوصــول إلى امليــزة اجلديدة مــن خيار »آد 
ميوزك« الذي يظهر خالل عملية نشــر الصور على 
املوقع، ويتيح للمستخدم البحث عن األغنية التي 

يريدها.
وميكن اختيــار مقطع من األغنيــة األصلية بطول 
يتراوح بني 5 إلى 90 ثانية، ما يعطي الصورة سياًقا 
تعبيريًا عــن حالة املســتخدم، وطريقة إلنشــاء 

محتوى أكثر إبداًعا.

طالبان تمنع النساء من دخول 
المتنزهات في كابول

منعت حركة طالبان األفغانيات من دخول املتنّزهات 
واحلدائــق العامة في العاصمة كابول، بعدما كانت 
من آخر أماكن الترفيه املتاحة للنســاء مع القيود 

الشديدة التي فرضها النظام املتشدد.
ومن شأن هذا القانون اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ 
هذا األســبوع، إخراج النســاء األفغانيات أكثر من 
الفضاء العــام اآلخذ في التقلص، بعد منعهن من 
السفر دون مرافقة ذكر وإجبارهن على وضع احلجاب 
أو ارتداء البرقع في اخلــارج. كذلك، أغلقت مدارس 
الفتيات أبوابها منذ أكثر من عام في معظم أنحاء 

البالد.
وقال محمــد عاكف صادق مهاجر الناطق باســم 
وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر »خالل األشهر 
الـ 15 املاضية، بذلنــا قصارى جهدنا لترتيب األمور 
وتســويتها وحتى حتديــد األيام« اخلاصــة بالذكور 

واإلناث كي ال يختلط اجلنسان.
وأضاف لوكالة فرانس برس »لكن القواعد انتهكت 
في العديد من األماكــن«، موضحا أنه »كان هناك 
اختالط )بني الرجال والنســاء( ولم يتم احترام وضع 
احلجاب، ولهذا الســبب اّتخذ هذا القرار في الوقت 

الراهن«.

حالة غربية.. امرأة تزرع
 أنفًا في ذراعها

امرأة فقدت أنفها قبل ثماني ســنوات في معركة 
مع مرض الســرطان على أنف جديــد، بعد أن زرعه 

األطباء على ذراعها.
وبحسب »ديلي ميل«، املريضة الفرنسية، املعروفة 
باسم كارين، اقتطع جزء من أنفها احلقيقي لعالج 

سرطان اجليوب األنفية في عام 2013.
وبينمــا أنقذت اجلراحة حياتها، إال أنها خلفت ضررا 

دائما في وجهها وسلبها حاسة الشم.
وصنــع األطبــاء أنفــا مصنوعا باســتخدام مادة 
بيولوجيــة ثالثيــة األبعــاد، زرعت بعــد ذلك حتت 
اجللد في ساعد الســيدة حيث منت اخلاليا واألوعية 

الدموية في الهيكل على مدى شهرين.
وبعد شــهرين، مت زرع »األنف« فــي وجهها، ومت ربط 
األوعية الدموية املوجودة بداخله بتلك املوجودة في 

الصدغ.
وتشعر املريضة بسعادة غامرة ألنفها اجلديد، وتقول 
إنه يســاعدها على التنفس بشــكل أفضل وشم 

حديقتها.
وأمضت املريضة عشــرة أيام في املستشفى بعد 
العملية ومت إعطاؤها املضــادات احليوية، والعملية 

كانت ناجحة.

مخيم العلوم في البصرة.. ابتكارات
 وأبحاث وتجارب شبابية ناجحة 

نورس عارف: مّثلنا البالد في اولمبياد الروبوتات بجنيف ضمن 167 دولة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
يحلم كثير من األشــخاص ببيع ما 
ميتلكون واالنتقال من املدن املزدحمة 
إلى القرى، لكن، ماذا عن شراء قرية 
بأكملها؟ ســالتو دي كاسترو، في 
إســبانيا، معروضة  غربي  شــمال 
للبيع، والســعر املطلــوب هو 260 
ألف يورو )227 ألف جنيه إسترليني 
– 259 ألف دوالر(، وفقاً لهيئة اإلذاعة 

البريطانية »بي بي سي«.
وتقع القرية على احلدود مع البرتغال 
في مقاطعة زامورا، وعلى مســافة 
ثالث ساعات بالســيارة من مدريد، 
وتضم عــدداً من املباني التي تتوقع 
أن جتدها في بلدة إسبانية صغيرة. 
وتشمل 44 منزالً، وفندقاً، وكنيسة، 
ومدرسة، ومســبحاً تابعاً للبلدية، 
إليواء  مبنى كان يســتخدم  وحتى 
احلرس املدني. لكــن ما ال يوجد في 

املنطقة هو ببساطة، السكان. 
تعد ســالتو دي كاســترو منطقة 
مهجورة منــذ أكثر من ثالثة عقود. 
اشــترى املالــك القرية فــي بداية 
العقد األول من القرن احلالي؛ بهدف 
حتويلها إلى منطقة سياحية. ومع 
ذلك، حالت أزمة منطقة اليورو دون 

ازدهــار اخلطة. قال رونــي رودريغيز، 
الشــركة  إنفيســت«،  »رويال  من 
التي متثل املالك: »كان املالك يحلم 
بامتالك فندق هنــا، ولكن مت تعليق 
املشروع بالكامل… ال يزال يرغب في 

أن يتحقق املشروع«.
علــى موقــع »Idealista«، الذي مت 
عــرض العقــار فيه، يذكــر املالك، 
وهو فــي الثمانينات من عمره، »أود 
بيع القرية؛ ألنني أحد سكان املدن، 

وال ميكنني صيانــة املنطقة«. لقد 
جذبت القرية االهتمــام، بأكثر من 
50 ألــف زيــارة منــذ أن مت إدراجها 
للبيع قبل أســبوع بهذا الســعر. 
وأوضــح رودريغيز أن 300 شــخص 
أعربوا عن رغبتهم في الشــراء، مع 
استفســارات من روســيا وفرنسا 
وقال،  املتحدة.  واململكــة  وبلجيكا 
إن« أحــد املشــترين احملتملــني قد 
خصــص بالفعل أمــواالً حلجزها«. 

وتوّلــت بناء ســالتو دي كاســترو 
 »Iberduero« شركة توليد الكهرباء
بنوا اخلزان  الذين  العمال  إليواء أسر 

اجملاور، منذ أوائل اخلمسينات.
لكن السكان ابتعدوا عن املكان بعد 
اكتمال املشــروع، وُهجــرت القرية 
واملنطقة  الثمانينــات.  أواخر  كلياً 
احمليطة بها هي جزء مما أصبح يعرف 
باسم »إســبانيا الفارغة« )مناطق 
ريفيــة قليلة الســكان تفتقر إلى 
كثيــر مــن اخلدمات املوجــودة في 
البلدات واملدن(. مت طرح القرية للبيع 
ســابقاً، مببلغ يصل إلى 6.5 مليون 
يــورو، ومع عــدم وجود مشــترين، 
السعر  بشــدة.  الســعر  انخفض 
املطلوب حاليــاً يبلغ 260 ألف يورو، 
وهــو مبلغ كاٍف فقط لشــقة من 
الثرية  املناطق  نوم واحدة في  غرفة 
في مدريد أو برشلونة. لكن املشتري 
كاســترو  دي  لســالتو  النهائــي 
قد يحتــاج إلى مبلــغ كبير، على 
األقل مــن أجل جذب الــزوار. وفقاً 
لـ»Idealista«: »االستثمار املطلوب 
جلعل القرية قابلة للسكن بنسبة 
100 فــي املائــة وحتقيــق أرباح لن 

يتجاوز مليوني يورو«.

خالية من السكان..

قرية إسبانية للبيع مقابل 259 ألف دوالر

انطالق مهرجان اربيل الدولي للمسرح بنسخته السابعة يعالجون وحدتهم بمتعة التسوق
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اليوم العالمي للعزاب.. كيف 
تستمتع بصحبة نفسك؟

هيوا سعاد املشرف على املهرجان

مؤسس ومدير مخيم العلوم في البصرة يتحدث ملراسل الصباح اجلديد
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الدوحة ـ وكاالت:

أعلن املدرب اإلســباني، فيليكس 
»العنابي«  قائمة  عن  سانتشيث، 
الــذي يســتعد للمشــاركة في 
نهائيــات كأس العالم FIFA قطر 
القائمــة  يلــي  2022™.وفيمــا 

املكّونة من 26 العًبا :ج
مشــعل برشم، ســعد الشيب، 
يوســف حســن، بيــدرو ميغيل، 
طارق ســلمان، عبد الكرمي حسن، 
خوخــي بوعالم، مصعــب خضر، 
همام األمني، بسام الراوي، جاسم 
عاصم  محمد،  إســماعيل  جابر، 
مادبــو، كــرمي بوضيــاف، محمد 
وعد، علي أســد، سالم الهاجري، 
مصطفى مشــعل، عبــد العزيز 
الهيدوس،  حسن  علي،  املعز  حامت، 
أكــرم عفيف، أحمد عــالء، نايف 
محمد  منيــر،  خالد  احلضرمــي، 

مونتاري.
مــن جانب اخــر، وبرغم خضوعه 
إثــر كســر  لعمليــة جراحيــة 
بالقرب من عينه اليســرى، تصدر 
الكوري اجلنوبي ســون هيونغ مني 
جنم توتنهــام قائمة املشــاركني 
 FIFA فــي نهائــي كأس العالــم
مدرب  بينتو،  2022™.وقــال  قطر 
كوريــا اجلنوبية، لــدى االعالن عن 
غمار  خلوض  الرسمية  التشكيلة 
كأس العالم »نحن على اتصال به 

وباجلهاز الطبي في توتنهام«.
الذي  اليــوم  »أمــا حتديد  وأضاف 
ميكنه فيه املشــاركة في تدريبات 
الفريق، فال منلك هــذه املعلومات 
في الوقت احلالي، فنحن في حاجة 
إلــى االنتظار، نحتــاج إلى حتليل 
وضعه يوما بعد يوم«.وتابع »لدينا 
شــيء  أهم  القرار.  التخاذ  الوقت 

أن يتعافــى بأفضل طريقة ممكنة 
ويشــعر بالراحة ومن ثم سنتخذ 
على  سون  النهائي«.وكتب  القرار 
وســائل التواصل االجتماعي هذا 
األسبوع »ال أطيق االنتظار لتمثيل 

بلدنا اجلميل، أراكم قريباً«.
كوريــا  تشــكيلة  وهنــا 
كيم  املرمــى:  اجلنوبية:حراســة 
جو  بوم-كون،  سونغ  سيونغ-غيو، 
هيــون-وو. الدفاع: كــوون كيونغ 
وون، كيــم مون-هــوان، كيم مني 
يونغ-غوون، كيم جني- جاي، كيم 
تاي-هوان، يون جونغ- ســو، كيم 

غيو، تشــو يو-مني، هونغ تشول. 

نا  الوســط: كوون تشــانغ-هون، 
لي  ســيونغ-هو،  بايك  سانغ-هو، 
لي جاي-ســونغ، جيونغ  كانغ-إن، 
وو-يونغ، هوانغ إين-بيوم، هوانغ هي 
تشان، سون جون-هو، سونغ مني- 
كيو، جونغ وو-يونغ. الهجوم: سون 
غيو-ســونغ،  تشــو  هيونغ-مني، 

هوانغ أوي-جو.
إلى ذلك، وجه املدرب أليو سيسيه 
ميونيخ  بايــرن  لنجــم  الدعــوة 
في  ليكون  مانيه  ســاديو  األملاني 
أســود  ملنتخب  النهائية  القائمة 
التيرانغا في نهائيات كأس العالم 
FIFA قطــر 2022™.وجاءت قائمة 

منتخــب الســنغال كالتالي:في 
حراسة املرمى: إدوارد ميندي، ألفريد 
غوميس، ســيني ديانــغ. في خط 
عبده  كوليبالي،  كاليــدو  الدفاع: 
ديالو، يوسف ســابالي، فودي بالو 
توريه، بابي أبو سيسيه، إسماعيل 
جاكوبس، فورموز ميندي. في خط 
غاي، شيخو  غانا  إدريسا  الوسط: 
كوياتي، نامباليس ميندي، كريبني 
دياتــا، بابي غاي، بابي ســار، باثي 
سيس، مصطفى ناميه، لوم نداي. 
مانيه،  الهجوم: ســاديو  في خط 
إســماعيال ســار، بوالي ديا، بامبا 
نيكوالس  دييدهيو،  فامــارا  ديانغ، 

جاكسون، إليمان نداي. 
كريســتيانو  األســطورة  وجــاء 
رونالدو علــى رأس قائمة منتخب 
البرتغــال املشــاركة فــي كأس 
 ™2022 قطــر   FIFA العالــم 
والتي أعلن عنهــا أول أمس.. ولم 
مفاجآت  البرتغال  قائمة  تتضمن 
كبيرة وســط تواجد معظم جنوم 
املنتخب املرشــح بقــوة للذهاب 
بعيداً في كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
وجــاء إلــى جانب رونالــدو العب 
اخلبرة اآلخر بيبــي إضافة لنجوم 
مانشستر سيتي كانسيلو وروبن 

ديــاز وبرنــاردو ســيلفا ومهاجم 
أتليتيكو مدريد جــواو فيليكس.
كما ضمت القائمــة املؤلفة من 
26 العباً جنم مانشســتر يونايتد 
برونو فيرنانديــش والعب بنفيكا 

جواو ماريو.
التشــكيلة  يلــي  وفيمــا 
الكاملة:: حلراســة املرمى: ديوغو 
باتريســيو  روي  )بورتو(،  كوشــتا 
)رومــا اإليطالــي(، جوزيــه ســا 
)ولفرهامبتون اإلجنليزي( .. الدفاع: 
ديوغو دالوت )مانشســتر يونايتد 
كانســيلو  جــواو  اإلنكليــزي(، 
اإلجنليزي(،  ســيتي  )مانشســتر 
دانيلو بيريرا )باريس ســان جرمان 
الفرنسي(، بيبي )بورتو(، روبن دياش 
اإلجنليزي(،  ســيتي  )مانشســتر 
أنتونيــو ســيلفا، نونــو منديش 
)باريس ســان جيرمان الفرنسي(، 
دورمتوند  )بوروســيا  غيريرو  رافايل 

األملاني(.
نيفيــش  روبــن  الوســط: 
)ولفرهامبتــون اإلجنليــزي(، جواو 
بالينيا )فولهــام اإلجنليزي(، وليام 
كارفاليو )ريال بيتيس اإلســباني(، 
برونو فرنانديش )مانشستر يونايتد 
ســان  )باريس  فيتينيا  اإلجنليزي(، 
جيرمان الفرنسي(، أوتافيو )بورتو(، 
ماتيوس  )بنفيــكا(،  ماريــو  جواو 
اإلنكليزي(،  )ولفرهامبتون  نونيش 
سيتي  )مانشستر  سيلفا  برناردو 

اإلجنليزي(.
 الهجــوم: رافايــل ليــاو )ميالن 
فيليكــس  جــواو  اإليطالــي(، 
اإلســباني(،  مدريــد  )أتليتيكــو 
أندريه  )براغــا(،  ريــكاردو هورتــا 
األملانــي(،  )اليبزيــغ  ســيلفا 
)مانشستر  رونالدو  كريســتيانو 
وغونســالو  اإلجنليزي(،  يونايتــد 

راموس )بنفيكا(.

هيونغ مين يتصدر قائمة المنتخب الكوري الجنوبي

قطر يعلن تشكيلته لنهائيات كأس العالم 2022 
ميونيخ ـ وكاالت:

أعلن نادي بايــرن ميونخ األملاني، متديد تعاقده مع 
املدافع الكرواتي صاحب الـ 22 عاًما.وجدد البايرن 
عقد جوسيب ستانيســيتش، مدافع فريق كرة 

القدم األول بالنادي، حتى عام 2026.
وانضــم ستانيســيتش، الــذي سيشــارك في 
كأس العالــم 2022 بقطر، لفريــق حتت 17 عاًما 
بالبايرن في عــام 2017، ويتواجد في الفريق األول 
منذ عام 2021.وقال حســن صالــح حميديتش، 
عضــو مجلس اإلدارة للشــؤون الرياضية: »أثبت 
جوسيب ستانيســيتش تواجده في الفريق األول 
خالل العامني املاضيــني، ويرجع الفضل في ذلك 
اللعب  بالنادي.. ميكنه  الشباب اخلاصة  ألكادميية 
في أي مركــز، ويقدم أداًء جيًدا عند احلاجة إليه«.
وحتى اآلن، شارك الالعب في 29 مباراة مع بايرن، 
وســجل هدًفا وحيًدا، وقبل ذلــك، كان جزًءا من 
فريــق الرديف الذي فاز بلقب دوري الدرجة الثالثة 

في عام 2020.
وقال ستانيســيتش: »متديد التعاقد هو تصويت 
جيد بالثقة من بايــرن ميونخ، وأود أن اثبت بأنني 
أهــل لهذه الثقة من خالل األداء، وهو ما يحفزني 
كثيرًا للتطور أكثر.. كشــخص ولد في ميونخ، 

كان حلمي أن ألعب بهذا القميص«.

روما ـ وكاالت:
تأكــد غيــاب أحد جنوم التســيو عــن مواجهة 
يوفنتوس، اليوم األحد على ملعب أليانز ستاديوم 
بتورينــو، في قمة األســبوع ال 15 مــن الدوري 

اإليطالي.
وذكرت شــبكة »ســكاي ســبورت إيطاليا«، أن 
شيرو إميوبيلي مهاجم التسيو، تعرض النتكاسة 
خالل مشاركته بتدريبات الفريق أمس.. وأضافت 
أن املهاجــم اإليطالي صاحب ال32 عاما، شــعر 
ببعض األلم في منطقــة الفخذ، ليتأكد غيابه 

عن مباراة يوفنتوس.
جدير بالذكر أن إميوبيلــي كان قد تعرض إلصابة 
في العضالت الشــهر املاضي، وعاد ليشارك أمام 
مونزا، لكنه تعرض النتكاســة جديدة.يشار إلى 
أن التســيو يحتــل املركز الثاني بجــدول ترتيب 
الكالتشيو برصيد 30 نقطة، بينما يقع يوفنتوس 

باملركز الرابع برصيد 28 نقطة.

طرابلس ـ وكاالت:
اعلن نادي الهالل الليبي رســميا، عن وصول مدربه 
اجلديد املصري محمد عودة، الستالم مهامه القيادة 
الفنيــة لفريق كــرة القدم األول بالنادي.وكشــف 
الهالل، عبر حسابه الرســمي على موقع التواصل 
االجتماعي »فيس بوك«، تولي عودة القيادة الفنية 
للنادي.. إذ نشــر »وصول مدربنا اجلديد محمد عودة 

رفقة مساعده سامح السقا إلى مدينة بنغازي«.
وأضاف احلساب: »مرحبا بكم داخل أروقة الالقانتي.. 
نتمنى لكــم كل التوفيق في قيــادة الفريق خالل 
املرحلة املقبلة«.وكانــت إدارة نادي الهالل قد أنهت 
تعاقدها مع املدرب التونســي أنيس الباز، لســوء 
نتائــج الفريق، بعد أن خســر )0-1( أمام دارنس في 
اجلولة األولى، وخســارته أمام األهلــي بنغازي في 
اجلولة الثانيــة )3-1(، وأمام )2-1( في اجلولة الثالثة 
والتعــادل أمام التعــاون )1-1( في اجلولــة الثالثة.

ويحتل الهالل الليبي املركز 10 في ترتيب فرق الدوري 
املمتاز مبجموعته األولى برصيد نقطة وحيدة.

بايرن ميونخ يمدد عقد 
الكرواتي ستانيسيتش

التسيو يفقد نجمه 
أمام يوفنتوس

عودة مديرا فنيا للهالل الليبي

العبو منتخب قطر

مفكرة اليوم

فولهام ـ مان يونايتد

يوفنتوس ـ التسيو

سان جيرمان ـ اوكسير

7:30 مساًء

10:45 مساًء

3:00 عصرًا

الدوري االنجليزي

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي 

أبو ظبي ـ وكاالت:
بوليه،  جريجا  الســلوفيني  توج 
دراج فريق شباب األهلي اإلماراتي، 
بطال لســباق بايك أبوظبي جران 
فوندو 2022، بعدما قطع مسافة 
150 كــم أمــس، بزمــن قــدره 

(3:33:32( ساعات.
وأقيم الســباق ضمــن فعاليات 
األولى مــن مهرجان  النســخة 
ينظمه  والــذي  أبوظبي،  بايــك 
الرياضي حتى  أبوظبــي  مجلس 
13 تشــرين الثاني اجلاري.وحضر 
جانبا من الســباق كل من عارف 
حمد العواني، األمني العام جمللس 
أبوظبــي الرياضــي، والبريطاني 
أســطورة  كافنديــش،  مــارك 

سباقات الدراجات الهوائية.
العاصمة  مــن  الســباق  وامتد 
اإلماراتيــة أبوظبي إلــى مدينة 

الســباق  هــو  ويعــد  العــني، 
والذي  عامليا،  األشــهر  اجملتمعي 
يبلــغ مجموع جوائــزه 2 مليون 

درهم، واســتقطب أكثر من 800 
مشاركا ومشاركة.

ويقام مهرجان بايك أبوظبي، حتت 
محمد  بن  خالد  الشــيخ  رعاية 
آل نهيــان، عضو اجمللس  زايد  بن 
التنفيذي إلمــارة أبوظبي، رئيس 
مكتب أبوظبــي التنفيذي.ويأتي 
أبوظبي"،  "بايــك  منصة  إطالق 
بعد حصول اإلمارة على شــعار 
مدينــة الدراجــات الهوائية من 
االحتاد الدولــي للدراجات، الهيئة 
العامليــة املنظمة لرياضة ركوب 

الدراجات الهوائية عام 2021.
أول  أبوظبــي،  وأصبحــت بذلك 
مدينــة آســيوية حتظــى بهذا 
اللقب املرمــوق، تقديرا جلهودها 
عاملية  بنية حتتيــة  تطويــر  في 
املواصفات، وتضم مرافق رياضية 

ومجتمعية وفق أفضل املعايير.

عمان ـ وكاالت:
يخوض منتخب األردن مواجهة 
اليوم  نيوزيلنــدا،  أمام  صعبة 
األحد، فــي صالة األمير حمزة، 
اخلامســة  النافــذة  ضمــن 
للتصفيات اآلســيوية املؤهلة 
لــكأس العالم لكرة الســلة.
وكان منتخــب األردن قد صدم 
عندما  يومــني،  قبل  جماهيره 
الفلبيني  ضيفه  أمام  خســر 

.74-66
ويســتقر منتخــب األردن في 

املركز الرابــع برصيد 10 نقاط، 
فــي جــدول ترتيــب اجملموعة 
اخلامسة، التي يتصدرها لبنان 
برصيد »13« نقطــة، متقدًما 
نيوزيلندا. املواجهات عن  بفارق 
وتأتي الفلبني في املركز الثالث 
حتتل  بينمــا  نقطة،  بـــ«11« 
السعودية املركز اخلامس بـ«9« 

نقاط.
األردن  منتخب  حسابات  وتبدو 
فــي التأهــل معقــدة، حيث 
بنتائج  يرتبط  أصبح مصيــره 

ففــوزه  األخــرى،  املنتخبــات 
على نيوزيلندا مقابل خســارة 
السعودية أمام الفلبني سيعزز 
بطاقة  خطــف  في  حظوظه 
للمــرة  للمونديــال،  التأهــل 

الثالثة في تاريخه.
وأصبح وســام الصوص، املدير 
الفني ملنتخــب األردن، مطالًبا 
بتأكيــد قدراته الفنية، خاصًة 
شــهد  الالعبني  مســتوى  أن 
أكثر  مبــرر، في  انخفاًضا غير 

من مواجهة.

مدريد ـ وكاالت:
كارلــوس  اإلســباني  عوقــب 
ساينس، سائق فيراري، بالتراجع 
5 مراكز على الئحة املنطلقني، 
اليوم في ســباق جائزة البرازيل 
قبــل  ال21  اجلولــة  الكبــرى، 
األخيرة مــن بطولة العالم في 
تغيير  بســبب   ،»1 »فورمــوال 

محرك سيارته.
وقال االحتاد الدولي للســيارات، 

في بيان إن »ســكوديريا قامت 
بتركيب محــرك احتراق داخلي 
سادس لســيارة ساينس، وذلك 
أكثر من املرات الثالث املسموح 
بها في العام الواحد، مما أدى إلى 
معاقبته بالتراجع 5 مراكز على 

الئحة املنطلقني«.
املركز  ويحتل السائق اإلسباني 
بطولة  ترتيــب  في  الســادس 
الســائقني، برصيد 212 نقطة 

قبــل ســباقني علــى نهايــة 
فقط  نقاط   4 بفارق  املوســم، 
عن سائق مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتــون )216 نقطة( 
و19 نقطــة عن زميــل األخير 
مواطنــه جورج راســل )231(.
بإنهاء  النفس  ســاينس  وميني 
املوســم في املركــز الرابع، مع 
تبقــي جائزتي البرازيــل اليوم 
األحد وأبو ظبي األسبوع املقبل.

لندن ـ وكاالت:
فيكتــور  النيجيــري  متكــن 
من  نابولي،  مهاجم  أوســيمني، 
تســجيل هدف فريقه األول في 
املباراة  أودينيزي، خــالل  شــباك 
التي أقيمت بينهما، أمس، ضمن 
منافســات اجلولــة الـــ 15 من 
أوسيمني  اإليطالي.وأحرز  الدوري 
الهدف في الدقيقة 15 من بداية 
اللقاء، بعد متابعة مميزة لعرضية 
اليمنى،  الناحية  من  إملاس  إليف 
قابلها فيكتور برأسية وأسكنها 
شــباك حارس أودينيــزي ماركو 

سيلفيستري.
»أوبتــا«  شــبكة  وذكــرت 
لإلحصائيات، أن أوســيمني متكن 
من تســجيل 8 أهداف رأســية 
منذ بداية عــام 2022، موضحة 
أنه ال أحد يتفوق عليه بالدوريات 
اخلمس الكبرى ســوى هاري كني 
الذي  توتنهام هوتسبير،  مهاجم 

ســجل 9 أهداف.جديــر بالذكر 
ترتيب  جــدول  يتصدر  نابولي  أن 
 38 برصيد  الكالتشيو  مسابقة 
نقطة من 14 مبــاراة لعبها، فاز 
في 12 منها، وتعادل في 2 آخرين، 

ولم يتلــق أي هزميــة حتى اآلن.
فيما يحتــل أودينيزي املركز الـ 8 
خالل  جمعها  نقطة،   24 برصيد 
14 مباراة، فاز في 6 منها، وتعادل 
في مثلها، وخسر في مناسبتني.

الدراج بوليه بطال لسباق بايك أبوظبي

سلة األردن تتشبث بحلم 
عقوبة صارمة على ساينسالمونديال أمام نيوزيلندا

 بسبب تغيير محرك سيارته

أوسيمين يطارد هاري كين برقم مميز

أوسيمنيالدراج بوليه

العواصم ـ وكاالت:
يعيــش اإلســباني كارلوس 
املالعب  املبتعــد عن  الكاراز 
أســبوعا  اإلصابة،  بداعــي 
متوتــرا، إذ ميلــك كل مــن 
مواطنــه اخملضــرم رافايــل 
ستيفانوس  واليوناني  نادال، 
إزاحته  فرصة  تسيتسيباس 
عن صدارة التصنيف العاملي 
العــام احلالي  فــي نهايــة 
خــالل بطولة "أيــه تي بي" 
التــي جتمع افضل  اخلتامية 
ثمانيــة العبني فــي العالم 
والتي تنطلق اليوم االحد في 

تورينو.
ويعانــي الكاراز مــن إصابة 
تعرض  البطن  في عضــالت 
لها خالل مشاركته في دورة 
باريس-بيرسي قبل أسبوعني، 
منعته من املشاركة في هذه 
البطولة، ولــن يخوض الدور 
ديفيس  كأس  مــن  النهائي 
أيضــا مــع منتخــب بالده 
واملقــررة في ملقــة من 22 
نادال  احلالي.ويأمل   27 إلــى 
أن يتخلــص من الصدأ الذي 
رافقه خالل مشــاركته في 

خرج  إذ  الباريســية..  الدورة 
يد  على  الثانــي  الــدور  من 
بول. املغمور تومي  األميركي 
ويستطيع نادال الذي أمضى 
في  األخيرة  األيام  في  الوقت 
مايوركا مــع زوجته ومولوده 
في  العام  ينهــي  أن  اجلديد، 
السادسة  للمرة  األول  املركز 
حال  فــي  مســيرته،  فــي 
يســتطيع  اللقب.كما  إحرز 
ببطولتي  الفائز  اإلســباني 
أســتراليا املفتوحــة وروالن 
غاروس هذا العــام، أن يتبوأ 
بلوغه  حــال  في  الصــدارة 

املبــاراة النهائية شــرط أن 
الثالث  مبارياتــه  فــي  يفوز 
وأن  اجملموعــات،  دور  فــي 
جميع  تسيتسيباس  يخسر 

مبارياته في هذا الدور أيضا.
اإلســباني كثيرا  يكترث  وال 
الحتــالل املركــز األول فــي 
نهاية  في  العاملي  التصنيف 
العام ليتســاوى فــي املركز 
الثانــي مــع األميركي بيت 
سامبراس، وشــرح ذلك في 
حديث مع صحيفة "ال غازيتا 
اإليطالية  ســبورت"  ديلــو 
مؤخــرا بقولــه: "كما قلت 
دائما، لم تعد أولوية بالنسبة 
إلي، ألنك في حاجة إلى ثبات 
في املســتوى ليس متاحا إال 
لالعبــني الشــبان".وأضاف: 
"ولكي أكون صريحا، ال أحبذ 
احلديث عما ميكن أن يحصل 
املستقبل".ويســتهل  فــي 
نــادال مشــواره مبواجهــة 
األميركي تايلور فرتيز صاحب 
في  الصاروخية،  اإلرســاالت 
حني يكمل اجملموعة الكندي 
اوجيه-الياســيم،  فيليكس 

والدمناركي كاسب رود.

نادال يبحث عن إزالة الصدأ 
بتهديد صدارة الكاراز 

نادال



إيفين نيسان 

شعبة اإلعالم
نفذت دائرة شــؤون األقاليم واحملافظات / شعبة 
اليافعني واألطفال في وزارة الشــباب والرياضة، 
دورة عن ألعاب تنمية املهارات واملالحظة والتركيز 
لدى األطفال من ذوي اإلعاقة، وأقيمت على قاعة 
املرأة في الوزارة، بالتعاون مع احتاد األوملبياد اخلاص 
العراقي، ومديرية الشباب والرياضة في بغداد / 
الرصافة ومدينة الصدر. وحاضر فيها الدكتورة 

طيبة هاشم أدهم واملدرب مصطفى محمد.
تضمــن منهاج الــدورة جانبــني،  األول  اجلانب 
النظري، عبر تعريف مفاهيم املالحظة والتركيز، 
والتأكيــد على دور األلعاب فــي تنمية القدرات 
لألطفال املعاقني. واجلانــب الثاني كان للميدان 
العملــي، واقيــم علــى أســاس أداء التمارين 
واحلــركات رياضية، وأنشــطة تدريبيــة وفنية 
لتنمية املالحظة والتركيــز. وفي اخلتام مت توزيع 
الهدايا وشــهادات املشاركـــة للمشاركيـــن 

فيهـا.

االقاليم تنفذ دورة في ألعاب تنمية 
المهارات والمالحظة والتركيز لدى 

االطفال من ذوي اإلعاقة 
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مونديال قطر 
عندما فازت دولة قطر بشــرف تنظيم نهائيات كاس 
العالــم 2022 في حفــل اقيم مبقر احتــاد كرة القدم 
الدولي اواخر العام 2010 بعد منافســة بني خمســة 
ملفات، منذ ذلك احلني شــمر االشــقاء القطريني عن 
سواعدهم واعدوا برامج طويلة االمد لتضييف احلدث 
االكبر على صعيد كرة القدم. دولة قطر ســتكون اول 
بلد عربي ينظم نهائيــات كاس العالم منذ تاريخ بدء 

البطولة عام 1930، 
القطريون قاموا بتهيئة 8 مالعب كبرى للمنافســات 
هي ) خليفة الدولي واجلنوب و974 واملدينة التعليمية 
والبيت والثمامة واحمد بن علي ولوسيل ).هيأت قطر 
فنادقها ومالعبها امام املنتخبات املشــاركة وعملت 
على تهيئــة منظومة كبيرة من اللجان العاملة التي 

تعتمد اخلبرة والتمرس في عملها، 
كما وصلت الى قطر باخرة عمالقة لتكون مقرا لنحو 
6 االف من الزائرين مزوة بقاعات لالجتماعات ومسابح 
وفنادق ومراب للسيارات وغيرها من االمور اللوجستية 

التي تسهم في دعم هذا احملفل العاملي. 
في حني اطلقت برنامج ســفراء املونديال للترويج عن 
تضييفهــا للبطولــة بعد تســمية العديد من جنوم 
الكرة كسفراء بينهم النجم العراقي يونس محمود. 
يتوقع ان يحضــر ملباريات البطولة نحو مليون ونصف 
املليون من املشــجعني قادمني من شتى بقاع العالم..  
ومت تهيئة 20،000 الف من املتطوعني للمشــاركة في 
تامــني جوانب البطولــة. فيما ســتقوم فرقة كورية 
متخصصة »بي تــي اس« باعداد اغنية حفل االفتتاح 

بالتعاون مع شركة هونداي. 
مونديــال قطــر نــال الدعم مــن االحتاديــن الدولي 
واالسيوي.، هذا ســيضيف طابع القوة واالصرار على 
حتقيق النجــاح والوصول بالنســخة املونديالية التي 
حتمل الرقم 22   الــى درجة االبهار .دولة قطر الواقعة 
جنوب شرقي اســيا البالغ تعداد سكانها نحو مليونا 
وتســعمائة الف وثمان مائة نسمة مبساحة 11،517 
كم، عاصمتها الدوحة ســتكون وجهة العالم ابتداء 
من يوم 20 تشــرين الثاني موعد بدء املنافسات التي 
تســتمر حتى يــوم 18 كانون االول املقبــل، وهو الذي 
يتزامن مع العيد الوطني لدولة قطر التي اســتقل ت 
عام 1971، ويتبارى في املونديال 32 منتخبا سيلعبون 
64 مباراة، مت توزيعهم بني 8 مجموعات بينهم 4 عرب 

هم الدولة املضيفة والسعودية واملغرب وتونس. 
الذين ســيقومون بتغطية  وسيكون عدد االعالميني 
مباريات كاس العالــم نحو 12 ألف إعالميا من جميع 
دول العالم وموزعني بني شتى الوسائل اإلعالمية. دولة 
قطر الشــقيقة امام امتحان فــي تضييف البطولة 
والعمــل اجلاد على اثبات مقــدرة العرب في الضيافة 

والتنظيم والكرم، واهلل املوفق.

متابعة ـ الصباح الجديد:

استضاَف ســفيُر جمهورّية العراق 
»صالــح التميمي« في مقّر إقامته 
في العاصمِة اإلسبانّية مدريد وفَد 
املنتخِب الوطنّي، وذلك على هامِش 
خوضه مباراتني دوليتني وديتني أمام 
منتخبي املكسيك واالكوادور. وحثَّ 
التميمي العبي املنتخِب على تَقدميِ 
املُســتوى الفنّي األفضــل، ُمذكراً 
بإجنازه في التأهِل إلى نهائياِت كأس 
 ،1986 عام  املكســيك  في  العالم 
والفــوز بكأِس آســيا عــام 2007، 
إضافًة إلى ألقاٍب أخرى ومشاركاٍت 
ُمشرفٍة تعدُّ مفخرة ًلنا كعراقيني.
وحّفزَ التميمي باقي الالعبني وشدَّ 
من أزرهــم، وطالبهم بــأن يبذلوا 
نتائج  لتقــدميِ  كافة  مجهوداتهم 
إيجابيــٍة وتعزيــز ســمعة العراق 

بتسجيِل النتائج الطيبة.
من جانبه، أشادَ النائُب األول لرئيس 
احتــادِ الكرة »علي جبــار«  بحفاوِة 
سعادِة الســفير واهتمامه بالوفِد 
العراقّي، وشــكره علــى مرافقته 
لوفِد منتخبنــا الوطنّي في جيرونا 
ومدريد، وتشجيعه املطلق لالعبني 
وحثهم على تقدميِ مستوياٍت كبيرٍة 

تليق بسمعِة الرياضة العراقّية.
من جانــب اخر، رَار رئيــُس االحتاد 
العراقــّي لُكــرِة الَقــدم »عدنان 
البصرة  َملعــَب  أمــس،  درجال«، 
األعماِل  آخر  على  لالطالِع  الدولّي 

اجلارّية في املَلعِب واالســتعداداِت 
الستقباِل ُمباراِة منتخبنا الوطنّي 
مــع نظيره الكوســتاريكي التي 
من  عشر  الســابع  في  ســتقاُم 
الشهر احلالي في َملعِب البصرة.
ورافــَق رئيــس االحتاد فــي زيارته 
واألمني  ناصر  محمد  االحتاد  ُعضو 
العاّم محمد فرحان ورئيس االحتاد 

ناصر  بــدر  البصرة  فــي  الفرعّي 
وُمديــر شــؤوِن األقاليــم طالب 
املوســوي.واطلَع رئيــُس االحتــاد 
على آخر ُمســتجداِت العمِل في 
َملعِب امليناء، والســعي الفتتاحه 
في املوعِد احمُلــددِ، وأن يكون جاهزاً 
الحتضاِن ُمبارياِت خليجي ٢٥ في 

البصرة.

من جانب اخر، التَقى رئيُس االحتاد 
العراقــّي لُكــرِة القــدم »عدنان 
درجال« رئيَس االحتاد اإلماراتّي لكرِة 
بن حميد  راشــد  »الشيخ  القدم 
النعيمــي«،  في إمــارِة عجمان.
مدينة  حتضيــراَت  اجلانبان  وبحَث 
البصــرة الســتضافِة دورِة كأس 
اخلليج العربّي »خليجي 25« املُقرر 

إقامتها مطلع العام املُقبل وتعزيز 
االحتادين. بــني  الثنائّية  العالقاِت 

اللقاء من اجلانِب اإلماراتي  وحضرَ 
النائُب الثاني لرئيِس االحتاد يوسف 
حسني الســهالوي، واألمني العاّم 

لالحتادِ هزام الظاهري.
فــي حني، أوضَح مــدرُب املنتخب 
الوطنّي »راضي شنيشــل« عقب 

للمنتخِب  الودّيِة  املواجهة  انتهاِء 
أمــام نظيــره املكســيكي التي 
أقيمت فــي ملعــِب مونتيليفي 
مبدينــِة جيرونا اإلســبانية والتي 
بأربعِة  املكســيك  بفــوزِ  انتهت 
أهداٍف دون مقابل، وذلك في املؤمتر 
الصحفّي الذي عقــَد بعد نهاية 
اللقاء: إن الفوارَق في املباراِة كانت 
كبيرًة قياساً بإمكانياِت املنتخبني. 
عاداً املنافس من منتخباِت الصِف 
علــى  واملصنفــة عاشــراً  األول 
العالم ودائمــة التواجِد في كأِس 
العالم.وأضاَف شنيشــل: حاولنا 
قدر املُستطاِع التعامَل مع املباراِة 
بواقعّيــة، لكــن كان هناك تفوٌق 
الذي  املنتخِب املكسيكي  لالعبي 
يلعب بأســلوِب لعــِب كرة قدم 

حديثة. 
حلظوظ  رؤيتــه  عن  ســؤاٍل  وفي 
املنتخــِب العراقّي في التأهل إلى 
مونديال 2026 ، بنّيَ شنيشــل: إن 
هناك خطًة مســتقبليًة من قبل 
االحتادِ العراقّي لكرِة القدم تهدُف 
إلــى صناعِة جيٍل جديــٍد، وغالباً 
مراحــل التغيير لن تكن ســهلًة 
كونهــا بحاجٍة إلــى عمٍل طويل 

األمد. 
في  املكســيك  حظــوِظ  وعــن 
مونديال قطر، أوضَح شنيشل: إن 
املنتخَب املكسيكّي سيكون قادراً 
على التأهــِل عن مجموعته لكن 
تبقى ما بعد ذلــك األدوار املُقبلة 

مختلفة احلسابات.

سفير جمهورية العراق في إسبانيا 
يستضيف وفد المنتخب الوطني 

شنيشل: حاولنا التعامل بواقعية أمام منتخب المكسيك

ني أمام المكسيك وط نا ال ب نتخ باراة م ن م ب م ن جا

تقرير 

محمد تجم الزبيدي

صالح صالح زكي، الرياضي البارز الذي 
ضرب اروع االجنازات في رمي املطرقة.. 
التاريخ يسجل لنا صفحات ال تنسى 
مــن االنتصارات واجملد الــذي يحتويه، 
وسيبقى محفوظاً بني طياته، مطرزاً 
ناصعــاً ومخلــداً وعبر األزمــان، وان 
ذلك التاريخ الــذي دونت فيه ابرز تلك 
االجنازات واالنتصارات، ستذكر  األجيال 
أهم ما حتقــق من انتصــار واجنازات، 
خاصة من الذين تألقوا بها وحققوها .

استذكرنا اسماً بارزاً والمعاً ذاع صيته 
في سوح الرياضة العراقية، وبالتحديد 
الســاحة  االلعاب،  عــروس  رياضــة 
التي  العراقية)  القوى  )العاب  وامليدان 
اجنبت الرياضي الذي يحمل من االخالق 
الرياضية مــا ال يحمله غيــره، ومن 
العســكرية   الرياضية  الذاكرة  خالل 
نستذكر الرياضي البطل صالح صالح 

زكي.

بداية؟ نت ال ن كا ن أي م
نســتطيع ان نكتب عن اجنازات صالح 
صالح زكــي ونقول بــان بداياته في 
مزاولــة الرياضــة كانت فــي مدينة 
اجنبت  التــي  العريقــة  االعظميــة 
االبطال في اجملــاالت الرياضية  كافة،  
وبدأ  مشــواره األول ضمــن املدارس 
االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة، 
وكان امتدادا  لرياضيني ســبقوه في 
فعاليات املصارعة والزورخانة والسلة 
والطائرة واملالكمة، ولكن اســتهوته 
وامليدان)  )الســاحة  األلعــاب  عروس 
وكان بطالً للمدارس، خاصة منتصف 

اخلمسينيات.

عسكرية ى الكلية ال ول ال الدخ
الكليــة  دخــل  الســتينيات  فــي 
العســكرية، وملع اســمه في رياضة 
فعاليــة رمي املطرقــة التي تعد من 
اصعب الفعاليات في عروس االلعاب، 
لكونها حتتاج الى طول اجلسم والقوة 
واملرونة والصبر واالعتماد على النفس، 
حيث اصبح بطالً للكلية العسكرية.

ن آمرًا للحرس الملكي والده كا
إذا أردنا ان نتحدث عــن والده املرحوم 
صالح زكي، فإنه كان يشغل في بدايات 

اخلمسينات آمراً للحرس امللكي، وكان 
قريباً من امللــك )فيصل الثاني رحمه 
اهلل) وقــد تربى الرياضي صالح صالح 

زكــي في بيت عريق.. ان والده يعد من 
الضباط االكفاء والبارزين، وكان يذهب 
معه خالل إقامة االحتفاالت مع جاللة 

امللك فيصل الثاني وعبداالله الوصي 
ونوري السعيد رئيس الوزراء.

ش ولات الجي بط ب وز  الف
اصبــح بطــالً للجيش فــي فعالية 
رمي املطرقة منذ بدايات الســتينات 
والــى اعتزاله اللعب، ســجل أرقاما 
قياسية في احدى استعراضات اجليش 
)48ر48م)  مسافة  السنوية  الرياضية 
كاظم  لــه  املنافس  الرياضــي  وكان 
علي علوان من الفرقة االولى، وبعدها 
بــرز في هــذه الفعاليــة الرياضيون: 
محســن خضير وعباس جبار البطل 
الذي سجل أرقاما اعلى وحقق االجناز 
علــى الصعيــد العربي واآلســيوي، 
وعلى صعيد بطوالت اجليش العراقي، 

وخزعل جبار. 

ولات الخارجية بط شاركة في ال الم
صالح صالح زكي كان قد شــارك في 
البطوالت العربيــة واللقاءات الدولية 
العســكرية  العالم  وفــي بطــوالت 
)السيزم)، وكذلك في بطولة كمبوديا 

خالل اواسط الستينيات.

بار باس ج ع بالرياضي  عتزازه  ا
 بعد اعتزاله اللعب، اشرف على تدريب 
البطــل عباس جبار الذي هو امتداد له 
واســهم في رفع معنوياته، وقد حتقق 
له ذلــك، حيث اســتطاع عباس جبار 
تسجيل رقم مسافته )50م)، ويعد اول 
رياضي عراقي يجتاز تلك املسافة، منذ 
املنافســة تنحصر  1978، وكانت  عام 
بينه وبــني البطلني كاظم علي علوان 

ومحسن خضير من الفرقة الرابعة.

شخصيات رياضية  به ل ح
أمــا علــى صعيد حبه لشــخصيات 
ارزوقي  اسماعيل  منها  فكان  رياضية، 
واديب جنيب وفالح اكرم فهمي ونشأت 
ماهر الســلمان وشــوقي عبود وفهد 
جواد امليرة ومحمد عبداهلل وعبد االله 
توفيــق الزم وعبداالله  مالك وخالــد 
محمد حسن وطه حمو وعطا العاني 

وعبداجلبار الصاحلي.

صالح صالح زكي رياضي سطع نجمه بفعالية رمي المطرقة  
ابطال في الرياضية العسكرية

اسامة السيالوي*
اختتمــت أمس بطولــة بغداد 
الباراملبــي  بالتنــس  الســالم 
بحضور وزير الشــباب والرياضة 
اللجنة  املبرقع وامني عام  احمد 
الباراملبيــة مجلي عودة اجلابري، 
وبعض رؤوساء واعضاء االحتادات 
على مالعــب التنس في مجمع 
ملعب الشــعب الدولي وحصل 
على املركــز االول نــادي ذي قار 
وحل باملركز الثانــي نادي الذرى 
وكان املركــز الثالث من نصيب 
جلنــة ديالى ومت توزيــع الكؤوس 
الفائزة  الفرق  وامليداليات علــى 

والالعبني واحلكام 
واوضح رئيس احتاد اللعبة ماجد 
ان منافســات  العگيلي  جميل 
شــابة  عناصر  اثمرت  البطولة 

بصفــوف  لزجهــم  جديــدة 
املنتخبــات الوطنيــة وشــكر 
واحلاضرين  املشــاركني  جميــع 
واحلــكام وادارة مالعــب التنس 

اجنـاح  فـي  وكل مـن ساهـــم 
البطولـة.

بية بارالم نة ال علام اللج * إ

الحشد يعزز صدارته لدوري اليد

الماجدي يمثل العراق في بطولة العالم بالمالكمة

بغداد - الصباح الجديد: 
جترى في الساعة 11 من صباح يوم 
االربعاء املقبل املوافق 16 تشــرين 
الهيئة  انتخابــات  اجلــاري  الثاني 

االدارية لنادي احليش الرياضي. 
نادي اجليش  وبحســب امني ســر 
ان  ابراهيــم،  حيــدر  الرياضــي، 
مقر  فــي  االنتخابــات ســتجرى 

بارك السعدون  النادي في منطقة 
ببغداد، مشيرا الى ان جلنة من وزارة 
الشباب والرياضة واللجنة االوملبية 

ستشرف على اجراء االنتخابات.

إعالم اتحاد اليد
من  الرابع  الدور  مباريات  اسفرت 
املرحلة األولى لدوري كرة اليد عن 
تعزز فريق احلشــد لصدارته بعد 
الفــوز على كربــالء بنتيجة 26 

مقابل 19 هدفا، وفاز الشــرطة 
على الفتــوة بنتيجة 43 مقابل 
24 هدفــا وبلديــة البصرة على 
26 مقابــل  الكوفــة بنتيجــة 
24 هدفــا، وديالى علــى التعاون 

بنتيجــة 27 مقابــل 26 هدفــا 
نفط ميســان  علــى  والكــرخ 
بنتيجــة 34 مقابــل 22 هدفــا 
 47 بنتيجة  الكوت  على  واجليش 

مقابل 29 هدفا.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
املاجدي،  يوســف  املالكم  يشارك 
وحيداً ممثــاًل عن العراق في بطولة 
العالم للشــباب باملالكمة، املقرر 
إجراؤهــا خالل املــدة 14 - 26  من 
النوسيا  مدينة  في  اجلاري،  الشهر 
االسبانية، وذلك لعدم حصول وفد 
العراق على تأشيرة دخول إلسبانيا.

وقال والد املالكــم نعيم املاجدي، 

إن  أمريكا  اتصال هاتفي من  خالل 
»89 دولة ستشارك مبالكميها في 
إسبانيا  في  املقررة  العالم  بطولة 
واملنتخب  اجلــاري،  الشــهر  أواخر 
بالعب  يشــارك  ســوف  العراقي 
وحيد في البطولة وهو )يوســف) 
الذي يقيم في أمريــكا، وأتيح له 

التواجد هناك«.
وأضاف أن »يوســف بدأ استعداده 

للبطولة منــذ أول يوم له  مبكراً 
بعد عودته ألمريكا، عقب حتقيقه 
ذهبيــة العــرب، وكان يتدرب حتت 
إشــراف مدربني أصدقاء«، مشيراً 
إلــى أنهم »قدموا إلســبانيا قبل 
أســبوع للتأقلــم علــى أجــواء 
البطولة ورفــع اجلرعات التدريبية 
في  بطولــة  القــوى  اســتعدادا 

العالم«.

رافد البدري*
بحضــور وزاري واوملبي جددت الهيئة 
العامــة لالحتاد العراقي للشــطرجن 
ثقتها برئيس االحتاد ظافر عبد األمير 
مظلــوم، وتواجــد احلكــم واحملاضر 
الدولي اإليرانــي ميهردار بهلول ممثالً 
، ورئيس  الدولي واالسيوي  عن االحتاد 
القسم القانوني في اللجنة األوملبية 
الوطنية العراقية علي نعيم البدري 
ومســاعده ليث خضر ممثلني عنها، 
واحمد حسن ممثالً عن وزارة الشباب 
والرياضة، فــي االنتخابات التي جرت 
يــوم امــس األول في قاعــة قرطبة 
بفندق ميليا املنصور وبحضور 64 من 
أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 
67، الختيار هيئة إدارية جديدة الحتاد 
الشــطرجن الربع ســنوات مقبلة، اذ 
حصل ظافر عبد األمير على 62 صوتاً 
من اصــل 64 صوتاً، فيما فاز مبنصب 
النائب األول فرحان نصير الوائلي بعد 
64 صوتاً، وحصل عبد  حصوله على 
الهادي مفتول مهيري على 62 صوتاً 
اهلته للفوز مبنصــب النائب الثاني، 
الســيدة سندس محسن  وحصلت 
حســني علــى 62 صوتــا بتمثيلها 
العنصر النســوي، كما فاز بعضوية 
الهيئة اإلدارية لالحتاد كل من: اسعد 
إســماعيل توفيق )48) صوتا وباسم 
جبارة مســعود )48) صوتا وحســني 
كاظم حســن )47) صوتا وبشــتوان 
احمد شيخ احمد )42) صوتا ويوسف 

ياسني حسني )34) صوتا. 
ومتت املصادقة على التقريرين اإلداري 
واملالي في جلسة االنتخابات ولغاية 

الثاني  النائــب  ) 2022/11/5)، وبــدا 
الحتــاد اللعبة عبد الهــادي مفتول 
اإلداري  للتقريــر  توضيحية  بقــراءة 
للعام احلالي والتــي تخللتها إقامة 
عدد من البطوالت والدورات التدريبية 
اجتماعات  وإقامــة  والتحكيميــة 
اللعبة، اضافًة  العامة الحتاد  للهيئة 
الــى مشــاركة رئيس االحتــاد ظافر 
عبــد األمير في اجتماعــات املكتب 
وفوزه  العربــي  لالحتــاد  التنفيــذي 
بعضويــة االحتاد ورئاســة احتاد غرب 
عن  بحديثه  مفتول  واستطرد  اسيا، 
العرب  ببطولة  العراق  فوز منتخبات 
لعام 2021 بعشــرة اوســمة ملونة 
والتــي نظمتهــا العاصمــة بغداد 
وحصوله  واســعة،  عربية  مبشاركة 
على املركــز الثاني في بطولة العرب 
التي أقيمت في العاصمة الســورية 
دمشق برصيد 9 اوسمة ملونة، كما 
عرج على نشــاطات االحتاد العراقي 

اسيوي،  احتاد  انشط  واختياره  للعبة 
ومن ثم مت قــراءة التقرير املالي الذي 
تضمن شرح تفصيلي مليزانية االحتاد 
واملبالغ التي تصرف شــهرياً كرواتب 
العضــاء االحتــاد واملدربــني األجانب 
والالعبــني واالداريــني، واملنــح التي 
حصل عليها االحتاد من وزارة الشباب 
واللجنة األوملبية فــي إقامة بطولة 
العــرب فــي شــهر اذار املاضي، ومت 
التصويت واملوافقــة على التقريرين 

اإلداري واملالي باالجماع.
االنتخابية  العملية  على  واشــرفت 
جلنــة مكونة مــن اللــواء احلقوقي 
الدكتــور علي عدنان يونس رئيســاً، 
والقاضي صالح مهدي عبد اهلل نائباً 
للرئيس، وعضويــة كل من: الدكتور 
مؤيد عبد احلميد وحسني علي هادي 

ونزار محسن حسني.

علامي للاحتاد نسق الإ * الم

االربعاء..  انتخابات ادارة جديدة لنادي الجيش المبرقع يتوج ذي قار بطال لتنس البارالمبية 

الشطرنج يجدد الثقة برئيسه ظافر عبد األمير

نج شطر شكيلة احتاد ال ت



بغداد - سمير خليل:
على حدائق ابي نــؤاس وفي هوائها 
الطلق، اقامت جريدة طريق الشعب 
مهرجانها السنوي السابع مبشاركة 
جماهيريــة وثقافيــة وسياســية 
كبيرة، املهرجان الذي اســتمر على 
مدى يومني ضــم فعاليات متنوعة 
بــدأت صبــاح اخلميــس املاضــي 
بالندوة االولــى " الصحافة الورقية 
احلاضر  االلكترونية.. بني  والصحافة 
واملســتقبل “، الندوة الثانية كانت 
للتعبيرين  الدستوري  "احلق  بعنوان 
الفعليــة  واالمكانيــات  الــرأي 
ملمارســته،  النــدوة الثالثة حملت 
عنوان "انتفاضة تشرين في ذكراها 
الرســمي  االفتتاح  "، حفل  الثالثة 
حرام  فارس  للشعراء  بقصائد  تأطر 
وسامي عبد املنعم، اضافة لوصالت 
آزادي  لفرقــة  وغنائية  موســيقية 

وصنجات وفرقة الفنون البصرية.
أما اليــوم الثاني فأســتهل بندوة 
والقيادي  والسياسي  الصحفي  عن 
الســابق فــي احلــزب الشــيوعي 
العراقي الراحل عبد الرزاق الصافي، 
الندوة الثانية كانت عن " دور االعالم 
الندوة االخيرة  التغيير"،  في عملية 
كانت عن "مشــروع التغيير. اآلفاق 
رائد  الرفيق  والتحديات" حتدث فيها 
فهمي ســكرتير اللجنــة املركزية 

للحزب الشــيوعي العراقي وادارها 
االعالمي حسام احلاج.

وتّوج حفل اخلتام الرسمي للمهرجان 
بإعــالن أســماء الفائزيــن بجوائز 
املهرجــان الثالثــة، جائزة شــمران 
ياسر"ابو كاطع" للعمود الصحفي 
ومنحت للكاتب علي حسني، وجائزة 
الشهيد كامل شياع لثقافة التنوير 
ومنحت للشهيد قاسم عبد االمير 
اسم  الثالثة حملت  واجلائزة  عجام، 
الشهيد هادي املهدي حلرية التعبير 
وذهبت لشــبكة انســم للحقوق 

الرقمية.
وتضمنــت فقرات املهرجــان ايضا 
والتي احتضنتهــا خيام توزعت في 
موســيقية  فقرات  االحتفال،  ارض 
ومعارض  املتنزه  في حدائق  وغنائية 
للكتــب  ومعــارض  تشــكيلية 
وسمبوزيوم لرسوم الكبار واالطفال 
واالرشيف  للصحف  ومعارض  وبازار 
وخيام  اليدوية  واحلرف  والفوتوغراف 

للمنظمات اجلماهيرية واحلزبية.  
االســتاذ مفيد اجلزائري رئيس حترير 
الشــعب حتدث عن  جريــدة طريق 
املهرجان وما يشــكله فــي واقعنا 
والسياســي  والثقافي  االعالمــي 

عموما فقال:
املهرجان  هذا  بإقامة  باشرنا  عندما 
كنا بــني احللم والهدف، وكما تعرف 

فهو ليس بدعة خاصــة بنا بل هو 
فعاليــة عاملية، في اوربــا وامريكا 
وحتى في بعض البلدان اآلســيوية، 
نظرنا حولنا وقلنا اننا عائلة عراقية 
كبيرة من الصحف املتنوعة امللونة 
فلم الجنــرب حظنــا! وجنحنا جناحا 
يجلــب جناح، كررنــا املهرجان حتى 
وصلنا الى الدورة السادســة، ست 
ســنوات متوالية مــن العام 2013 
2019 انطلقت   ،2018 حتــى عــام 
االنتفاضة مع موعد اقامة املهرجان، 
فاعتبرنــا االنتفاضــة هي مهرجان 
طريق الشعب لعام 2019، ثم حلت 
ومرت  ملدة ســنتني،  كورونا  جائحة 
ثالث ســنوات خلت مــن مهرجاننا 
هذا، في هذا العــام 2022 عدنا الى 
الــدورة الســابعة، صــار املهرجان 
تقاليد واجواء وجمهورا ومشاركني، 
مع االسف كان االقل جتاوبا معنا هو 
اجلمهور  عموما  الصحفي،  الوسط 

يتابع املهرجان".    
وعن ردود االفعال السياســية حول 
هناك  بالعمــوم  اضــاف:  املهرجان 
السياســية  االوســاط  من  جتاهل 
ولكنهم لم يقفوا عقبة ولم ميانعوا، 
عمومــا عجلة املهرجان تســير، ما 
املهرجــان؟ حوارات  في  يحدث  لذي 
بهيجة،  واجــواء  ونــدوات  ولقاءات 
رسامني  مجموعة  تشكيلية،  فنون 

يرســمون امام اجلمهور وهناك من 
يغنــي ومن يلقي شــعرا، اكرر مرة 
اخرى عدم تواصل الوسط الصحفي 
مع املهرجان أفقدنا فرصة اننا نحن 
وهذا الوســط الصحفي نحاول ان 
نطور هــذا املهرجان ألننــا لوحدنا 
ال نســتطيع مــن دون ان نتفاعــل 
ونتعاون ونتحــاور، نحاول ان نواصل 
وبهذه الدورة نظمنا ندوة خاصة عن 

الصحافة الورقية وااللكترونية ". 
الكاتب علي حســني  الزميــل  اما 
العمــود الصحفي  الفائــز بجائزة 
فقد عبر عن ســعادته بهذا االجناز 
وقال: يكفي ان اجلائزة ترتبط  باسم 
ابو كاطع الصحفــي الكبير والذي 
تربينا جميعا علــى عموده اليومي، 
وهذا يكفــي ان اعتبره وســاما ان 
يرتبط اســمي باســم هذا الكاتب 
الكبيــر تربيتي علــى كتاباته منذ 
مرحلــة الشــباب وحتــى رحيله ، 
جائزة مهمة وهــي بالتأكيد تقديرا 
ملا اكتبه يوميا في مجال الصحافة 
وفي مجال العمود الصحفي، واعتبر 
اجلائزة وساما من اوسمة الصحافة 
العراقية وهي حافز لالستمرار مادام 
الوضع العراقي غير مستقر نحتاج 
ان نتابعه بشكل يومي دقيق ونحاول 
ان نوصل للقارئ معلومات عما يدور 

في خفايا السياسة العراقية".    

يومية سياسية مستقلة Sun. 13 Nov. 2022 issue (5012(  االحد 13 تشرين الثاني 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

مهرجان طريق الشعب فسحة للبهجة
 واالحتفال في هواء بغداد العليل

تضمنت ندوات وورش وفعاليات ثقافية وفنية منوعة..

متابعة ـ الصباح الجديد:
في أول ظهور إعالمي لـ شيرين عبد الوهاب، 
أطلت شــيرين في مكاملة هاتفية مع عمرو 
أديب طمأنت من خاللها املتابعني على حالتها 
الصحيــة بعــد خروجها من املستشــفى 

وفاجأتهم بخبر عودتها حلسام حبيب.
بدأت مكاملتها قائلة: "انا احلقيقة الزم أبقى 
لطيفة في املكاملــة النها ردة، انا زي البومب 
في حد بيحبه ناس كتير كده وشعوب تقوم 
وتقعد وفاكرني، أنا ســعيدة بيكم وبتدفى 

بيكم".
وأضافت في مداخلتها: "انا كويســة لسه 
بخضع لعالجي النفســي اللــي بخضعله 
من ســاعة ما خلفت مرمي وهنا، انا باين على 

صوتي أني مش محتاجة حاجة".
وتوجهت بالشــكر للناس قائلــة: "أنا ممتنة 
جدا للنــاس عاوزة اقولهم أنتــم تعبتوا فيا 
وانا عمري مــا هخذلكم ابدا، بشــكر اللي 
قال كلمة حلــوة واللي قال كلمة وحشــة 
ألنــه ممكن يكون مضايق علشــاني، قضيت 

ايام صعبة علشــان اتاخدت على خوانة، انا 
ملــا صحيت تاني يوم في املستشــفى قولت 
لنفســي انا قاعــدة في مكان امــني وباكل 
أحسن اكل وبنام أحســن نومة، وقولت ليه 
مســتغلش ده في إني أبقي أفضل، والناس 

كانوا مدلعني وبقيت أحسن".
وشكرت شــقيقها محمد عبد الوهاب ألنه 
علموني  "علشان  املستشــفى  على  عرفها 
انــام بــدري وبصحى بــدري"، كمــا وجهت 
شــكرها الى الصحافة والصحفيني وقالت: 

"من خالل برنامجك هشــكر صحافة 
العربي  الوطن  وبشكر صحافة  بلدي 
الوهاب  كله". وكشفت شيرين عبد 
في املداخلة الهاتفية أنها سامحت 
شــقيقها وأوضحت "هتنازل عن اي 
قضية ضد أخويا، علشان انا بسامح 
كل النــاس وبخــف كــده، انا مش 
هرضى أن امي ترضــى تنام معيطة 
ابنها وامها  أن  على مخدتها بسبب 

على خالف".

بغداد- خاص: 
مــن املؤمل ان تقيــم جمعية الفنانني التشــكيليني 
العراقيني  فرع نينوى املعرض الســنوي للرسم لفناني 
احملافظة يوم السابع من شــهر كانون اول املقبل، مبقر 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار.
ووضعت اجلمعية شــروطا خاصة باملشاركة نصت اوال 
ان يكون العمل املشارك حديثا وغير معروض سابقا، وان 
يكون العمل اصيال وغير مطبوع، وان ال يقل احد اضالع 
العمل )اللوحة) عن متر واحد فما فوق وبعكسه يهمل 
العمل خارج هذا املقياس، والتقبــل االعمال املزججة، 
ولكل فنان حق املشــاركة بعملني او اكثر، وان تســلم 
االعمال في موعد اقصاه يوم الســبت االول من شهر 
كانون اول املقبل، وستعرض االعمال على جلنة مكونة 

من خمسة اعضاء ليتم اختيار االنسب للعرض .

بغداد - الصباح الجديد:
حددت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار، اخلميس املاضي 

موعد إعالن نتائج جائزة اإلبداع العراقية. 
وذكر بيان للوزارة تلقته "الصباح اجلديد"، أن "جلنة 

اإلشراف واملتابعة على حفل جائزة االبداع العراقية، 
اجتمعت في مكتب رئيس اللجنة منتصر احلسناوي في 

مقر الوزارة، لالتفاق على الترتيبات النهائية إلعالن النتائج 
اجلائزة". 

وأضاف البيان أنه "بعد االتفاق وموافقة وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار مت حتديد االثنني 2022/11/21، تاريخا إلعالن 

جائزة اإلبداع العراقية في دورتها السابعة".
وتابع البيان أن "اجلائزة تضم سبعة حقول هي: الرواية 

والشعر والترجمة واملسرح، إضافة إلى الدراسات 
اللسانية ودراسات التراث الشعبي واخلط والزخرفة".

معرض الرسم السنوي لفناني 
نينوى..قريبًا في بغداد

21 تشرين الثاني .. نتائج 
جائزة اإلبداع العراقية

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

- 1 -
هناك من يُلغي االحتراز من الذنوب في حياته وال 

يبالي بها الستحواذ الشيطان عليه ، 
وهناك مــن ال يكتفــي بذلك بل ميتأل نشــوة 
وابتهاجاً حني يُقارف املعصية وبها تكون لذاذاته 

!!..
والثاني هو االشقى .

لقد روي عن االمام زين العابدين علّي بن احلسني 
)عليه السالم ) انه قال :

" االبتهاج بالذنب أعظُم ِمَن الذنب " 
وأبرز االمثلــة للمبتهجني بالذنــب هم حيتان 
الفســاد وقراصنة سرقة املال العام الذين نهبو 
البالد والعباد وهم يحســبون  أنفســهم من 

عباقرة الزمان..!!
 - 3 -

جاء في وصف املؤمن بأنه ) من ســّرته حسنتُه 
وساءتُه سيئتُه )

وهــذه هي احلالــة الطبيعية التــي تقتضيها 
الفطرة السليمة 

أّما الذين خاضوا في بحار املعاصي والذنوب فقد 
انسلخوا عن كل ما يقتضيه الدين والعقل  .

 - 4 -
واالميــان ال يعني العصمة مــن الذنوب حيث ال 

ينجو منها االّ أنبياء اهلل وأوصياؤهم .
واملهم هو :

مراقبة النفــس وكبح جماحهــا لئال تقع في 
أوحال العصيان ..

 - 5 -
واملبــادرة الــى التوبة مطلوبة علــى كل حال ، 

والتائب من الذنب كمن ال ذنب له .
قال تعالى :

) إّن اهلل يحب التوابني ) 
البقرة / 222

 - 6 -
وباب التوبة مفتوح على مصراعيه رحمًة بنا من 

قبل الرب العظيم .
 - 7 -

والسؤال األن :
هل ثمة من طريق للخالص من الذنوب ؟

وعن هذا الســؤال يجيبنا االمــام الرضا عليه 
السالم فيقول :

) َمــْن لم يقدر على ما يُكّفُر بــه ذنوبَه َفلُْيْكِثرْ 
ِمَن الصالة على محمد وآله فانها تهدم الذنوب 

هدما ) ..

وهناك ما هو أعظم
من الذنب ..!!

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

شيرين عبد الوهاب تعود إلى طليقها حسام حبيب

بغداد- الصباح الجديد:
أكــدت الفنانــة كاترين هاشــم، ان 
الرقص التعبيري يعــد امنوذجاً مثالياً 
للمســرح املعاصر، فيما أشــارت الى 

اإلقبال على فن الدراما دانس مميز.
التعبيري  وقالت هاشــم، إن "الرقص 
أمنوذج مثالي لتطور املســرح املعاصر، 
ونأمل في انتشــاره بالعــراق ملواكبة 
متثيل  على  وحرصّا  مســرحياً  العالم 

واملدارس  والفــن  الفكــر  طروحــات 
الفلســفية في الفن". وأشــارت الى 
أن "أحدث اعمالها املســرحية )طلقة 
الرحمة) التي عرضت في حفل افتتاح 
مهرجان بغداد الدولي للمسرح نهاية 
شــهر تشــرين األول املاضي"، معربة 
عن "ســعادتها كونهــا احدى ممثالت 

العرض".
وأضافــت، ان "جهداً كبيــراً بذل في 

اجناز العمــل، إذ ان إخراجه اســتغرق 
ثالثة أشــهر من التمرينات الشاقة"، 
تتضمن  املســرحية  "فكرة  ان  مبينة 
احتجاج على القتل العمد، ومصارعة 
للرفض اجملتمعــي، كونها كياناً  املرأة 

متساوياً مع الرجل".
الدراما  ان "االقبال علــى فن  وتابعت، 
دانس مميــز خاصة مع وجــود فنانات 

مجتهدات ومتقنات ألدائه".

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد مركز اإلعــالم الرقمــي DMC، اول أمس 
اجلمعــة حدوث فوضى رقمية في منصة تويتر، 
بعــد فتح توثيق احلســابات لقــاء مبلغ مالي 

معني.
وذكر املركز، في بيان تلقته " الصباح اجلديد " أن 
"فوضى رقمية حدثت في منصة تويتر، بعد أن 
قرر مالك الشركة اجلديد "املثير للجدل" إيلون 
ماسك توثيق احلسابات لقاء مبلغ مالي معني".
وأشــار املركز، إلــى أن "خدمــة التوثيق" مع 
 Twitter مميزات تعديل التغريدة وحتت مســمى
Blue ، تتم من دون مراجعة بشــرية مما سمح 
بتوثيق عشــرات احلسابات املزيفة لشخصيات 
سياســية وإعالمية فضالً عن شركات كبرى, 
والتي بدأ تويتر بتعليق بعضها من أجل إيقاف 

هذه الفوضى".
وأضــاف أن "هــذه امليــزة ستســمح أيضــاً 

للحســابات التي تثير الكراهية 
حســاباتها  بتوثيق  واإلرهابيــة 

اجلديــدة".  باملميــزات  ومتتعهــا 
وأكد أن "جناح إيلون ماســك في 
شركاته الكبرى "تسال وسبيس 
أكــس وغيرهــا" ال يعنــي أنه 
تويتر،  إدارة  في  أيضاً  ســينجح 
كبير  فارق  وجــود  مع  خصوصاً 
الشــركات". ونصح  بني هــذه 
املركــز، منصة تويتــر بأن "يرفع 

ميزة التوثيــق مقابل دفع األموال 
ويُبقي على الســمات األخرى التي 

وقلة  التغريدة  تعديــل  تتضمن 
يتم  أن  أو  االعالنــات،  وصول 

فرض شــروط تُثبت هوية 
من يطلب االشتراك في 

هذه اخلدمة".

بغداد - الصباح الجديد:
)فوق  العراقية  الروايــة  نافســت 
جســر اجلمهورية) للكاتبة شهد 
زايد  الشيخ  جائزة  الراوي، مضمار 

للكتاب، ضمن 954 مؤلفاً.
الراوي قالت في تغريدة على موقع 
“نهار  )تويتر)  االجتماعي  التواصل 
األخبار اجلميلة، ودون موعد مسبق 
تلقيت خبر وصول رواية )فوق جسر 
اجلمهوريــة) الى القائمة الطويلة 
جلائزة الشــيخ زايــد للرواية، ومن 
بني 954 مؤلفا شــاركوا في فئة 
الكتاب الشباب دون سن األربعني، 
ترشــحت الرواية لتبدأ مسيرتها 

نحو اجلائزة”.
الكتاب  “جنــاح  الكاتبة  أضافــت 

يؤمنون  الذين  القــراء  جناح  يعني 
به وبإخالصه ملشــروعه اإلبداعي، 
الوحيدة  العراقية  فعندما أكــون 

في القائمة، فهذا يعني حضوركم 
جميعــا معــي، وأن )فوق جســر 

اجلمهورية) هي روايتنا كلنا”.

بغداد - الصباح الجديد:
العامــة   الفنــون  دائــرة  تدعــو 
تشكيالت وزارة الثقافة والسياحة 
مــع جمعية  بالتعــاون  واالثــار  
جميــع  العراقيــني  اخلطاطــني 
للمشاركة في  والفنانات  الفنانني 
املعرض الســنوي للخــط العربي 

والزخرفة  واملوســوم ) معرض دار 
والزخرفة  العربي  للخط  الســالم 
،الذي ســيقام على  االســالمية) 
قاعات قســم املعــارض الفنية ، 
وهــذا املعرض يقــع ضمن اخلطة 
وتتضمــن  للقســم  الســنوية 
االعمــال املشــاركة لوحات اخلط 

العربــي حصرا وتســلم االعمال 
الفنية الى قســم املعارض بدائرة 
الفنون في الطابــق االرضي بوزارة 
الكائنة  واالثار  والسياحة  الثقافة 
في شــارع حيفا اعتبارا ًمن تاريخ 
تاريــخ  ولغايــة  )اليــوم)   11/13

30/11/2022  والدعوة عامة. 

كاترين هاشم: الرقص التعبيري 
إنموذج مثالي للمسرح المعاصر

"فوق جسر الجمهورية" لشهد الراوي
تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

"دائرة الفنون" تدعو للمشاركة 
في المعرض السنوي للخط العربي

فوضى رقمية تضرب تويتر

متابعة ـ الصباح الجديد: 
علــى هامش حفل "املوريكــس دور" الذي أقيم في 
لبنان، وبحديث خــاص مع النجمة ماغي بو غصن، 

وّجهت كلمة خاصة لبلدها لبنان.
وقالت إّن لبنان "تعبان" ولكنه ســينهض ويعود 
أجمــل مما كان عليــه بوجود محبــي لبنان من 

مواطنيه والعالم العربي.
وأّكدت ماغــي إّنها تقرأ كل الرســائل الّتي 
تصلها عبر مواقــع التواصل االجتماعي من 

جمهورها العراقّي.
ووجهت حتّية لهم وشكرتهم على محبتهم 

لها. ومتّنت زيارة العراق بأقرب وقت ممكن.
يذكــر أّن املمثلة ماغي بــو غصن حصدت 
فــي حفل "املوريكــس دور" بدورتــه الواحدة 
والعشــرين، جائزة "أفضل ممثلــة لبنانية" عن 
انتاج شــركة "ايغيل  مسلســل "للموت" من 
فيلمز" وكتابة الكاتبة اللبنانية نادين جابر واخراج 

فيليب اسمر.
وتعمل ماغي بو غصــن حالياً، على تصوير اجلزء 
الثالث من مسلســل "للموت"، الذي سيعرض 
في شــهر رمضان املبارك. وهو من بطولتها إلى 
جانب املمثلة دانييال رحمة، محمد األحمد، 

باسم مغنية، وسام صباغ.

ماغي بو غصن: أتمنى 
زيارة العراق قريبًا
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