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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
قانون  األولى ملشــروع  القراءة  أثارت 
ينظم حرية الرأي والتظاهر سخطاً 
كبيــراً مع دعوات نيابية لســحبه، 
جراء تعارضه مع الدستور فضالً عن 
تضمينه عقوبــات مفرطة وعبارات 

فضفاضة غير واضحة املعاني.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية 
رائد املالكي في تصريح إلى »الصباح 
اجلديــد«، ان »البرملــان أنهى القراءة 
األولى ملشــروع قانون حرية التعبير 

وحق التظاهر واالجتماع السلمي«.
األولى  ان »القراءة  املالكــي،  وأضاف 
ال تتضمن مناقشة املشروع، كما ال 
تشــهد تقدمي مقترحات أو تعديالت 

عليه«.
وأشــار، إلــى أن »مراحل التشــريع 
األخــرى ســوف تشــهد املزيد من 
القانون  على  والتعديالت  النقاشات 
ان »كل احلقوق  قبل إقراره«، مبينــاً 
واحلريات ال تكــون مطلقة وتخضع 
إلى التقييــد لكن يجب أن يأتي هذا 
التقييد بنحو إيجابي للحفاظ على 

أسس اجملتمع ومبادئه«.
وانتهى املالكــي، إلى »وجود اهتمام 
خــاص بهــذا القانون، ألنــه يتعلق 
باحلقــوق واحلريات، ولن نســمح بأن 
يســاعد فــي مصــادرة التظاهر أو 

التعبير عن الرأي«.
النائبة ســروة  من جانبهــا، ذكرت 
عبد الواحد في حديث مع »الصباح 
اجلديــد«، إن »مشــروع قانون حرية 
التعبيــر وحق التظاهــر واالجتماع 
السلمي موجود في البرملان منذ أربع 

دورات«.
وتابعت عبد الواحد، أن »املسودة هي 
نفســها ولم يطرأ عليها تغييرات، 
فليس من املعقول أن نشــرع قانوناً 

متت صياغته في عام 2006«.
وأشــارت، إلــى أن »الوضع قد حدث 

عليه العديد من التغيرات الســيما 
بعد انتفاضة تشرين في عام 2019«، 
مشــددة علــى أن »حريــة التعبير 
أصبحت واقع حــال ويجب االعتراف 

بها«.
وأوردت عبــد الواحــد، أن »املادة 38 

من الدســتور العراقي لم تشر إلى 
تنظيــم حريــة التعبيــر بقانون«، 
متســائلة عن »السبب الذي يجعل 
البرملــان مصــراً على تشــريع هذا 

القانون«.
ولفتــت إلــى أن »املشــروع احلالي 

دكتاتــوري ينطــوي علــى تكميم 
نقبل  أن  املســتحيل  ومــن  لألفواه 
املدني  به«، داعية »منظمات اجملتمع 

ووسائل اإلعالم إلى رفض القانون«.

وترى عبد الواحد، أن »أحزاب السلطة 

تريد مترير هــذا القانون وكذلك احلال 
بالنسبة لقانون جرائم املعلوماتية«، 
إلى  بالسعي  االحزاب  »هذه  متهمة 

تكميم األفواه«.
العراقي  »الدســتور  أن  إلى  ونوهت، 
السلمي  التظاهر  تنظيم  نص على 
واالجتماع بقانون وال يجوز أن يشمل 

ذلك حرية الرأي أيضاً«.
وحذرت عبــد الواحد، مــن »املضي 
بتشــريع هذا القانون كونه ينطوي 
على مــواد ال متكن أي شــخص من 
 « مؤكدة جمعها  بتظاهرة«،  اخلروج 

تواقيع لسحبة«.
وحتدثــت، عــن »عقوبــات مفرطة 
القانون مثل السجن  ينطوي عليها 
ملدة تصــل إلى 15 عامــاً، وغرامات 
مصطلحات  مــع  كبيــرة  ماليــة 

مطاطية«.
ومضت عبد الواحد، إلى أن »إحدى 
الســجن  املــواد تضمنت عقوبة 
7 ســنوات ملن يتجاوز على اآلداب 
العامــة، وينص ايضــاً على عدم 
إهانــة الرموز الدينيــة دون حتديد 

معنى هذه املسميات«.
املدني  اجملتمــع  منظمــات  وحتذر 
القانون  بهذا  املضي  من  باستمرار 
في صيغته احلالية، كونه يتضمن 
مواداً ال تتفــق مع احلقوق واحلريات 
املنصــوص عليهــا فــي املواثيق 
وتدعو  العراقي،  والدستور  الدولية 
إلى إعادة صياغتــه مجدداً بإبعاد 
حرية التعبير عنه وجعله مقتصراً 
على تنظيم التظاهرات واالجتماع 

السلمي.

المسودة تعود إلى 2006 وتتضمن عقوبات مفرطة وعبارات فضفاضة

حملة نيابية لسحب قانون حرية التعبير 
والتظاهر.. بسبب تعارضه مع الدستور

روسيا ترفض تحديد سقف لسعر 
6نفطها وتوقف تصديره لدول ساندته الغرب يقدم أجيااًل جديدة من 

3القاذفات والمقاتالت الجوية

السليمانية - عباس اركوازي:
قدمت ايران قائمة باسماء عشرات 
املعارضــني لهــا،  قالــت انهــم 
كردســتان  اقليم  في  ينشــطون 
مطالبــة حكومته بتســليمهم، 
فيمــا اتخــذت حكومــة البــالد 
اســتعداداتها العادة نشر القوات 

املسلحة على احلدود.
وقــال آمــر مركــز )حمزة ســيد 
أقــوى  يعــد  الــذي  الشــهداء(، 
في  الثــوري  احلــرس  تشــكيالت 
تقي  محمــد  إيــران،  كردســتان 
أن ترعى  أنه »ال يجــوز  أوســانلو، 
هذه  كردســتان  إقليم  حكومــة 
الفصائــل، وقد أبلغنا مســؤولي 
اإلقليــم أنــه يجــب طــرد تلك 

الفصائل«.
لوسائل  اوسانلو في تصريح  واكد 
اعالم ايرانية تابعته الصباح اجلديد، 
لقد قدمنا قائمة باسماء مطلوبني 
الــى اقليــم كردســتان، وطالبنا 
بتســليمهم الــى ايــران، مؤكداً 
انه في حال فكــرت ايران مبواجهة 
امريــكا فــان اقليــم كردســتان 

سيدفع الثمن.
اإليراني قد  الثــوري  وكان احلــرس 
مواقع  على  عمليات قصــف  نفذ 
بطائــرات  اإليرانيــة  للمعارضــة 
مســيرة وباملدفعية في محافظة 
أربيل، والسليمانية، كما كان قائد 
القــوات البرية في احلــرس الثوري 
اإليرانــي محمد باكبــور، قد أعلن 

أنه رغــم تنبيه مســؤولي إقليم 
كردســتان عدة مرات بشأن نشاط 
القــوى املعادية إليران، ال تزال لتلك 
القوات نشــاطات، وقــال إن صبر 
احلرس الثوري نفد وســيكون إليران 

»رد قوي« على تلك النشاطات.
بدوره قال املتحدث باســم القيادة 
العراقية  املسلحة  للقوات  العامة 
اللــواء يحيى رســول إن احلكومة 
اتخذت االستعدادات الالزمة العادة 
نشــر قوات اجليــش العراقي على 
الشــريط احلدودي مع ايران وتركيا 

في اقليم كردستان.
العام  القائــد  ان  واوضح رســول، 
للقوات املسلحة شدد على ضرورة 
قطع احلدود بني إقليم كردســتان 

وشــرق كردســتان من قبل حرس 
جميع  بتخصيــص  وأمر  احلــدود، 
اإلمدادات للقوات التي ستنتشــر 

هناك.
إنــه يجب  الــى  واشــار رســول 
الســيطرة على خــط الصفر مع 
كل من اجلارتني، إيــران وتركيا، وان 
قيــادة حرس احلــدود بــدات على 
بتزويد  للقيــادة  أمر  بإصدار  الفور 
والتجهيزات  واملعدات  األســلحة 
الالزمة لقــوات حرس احلــدود، مبا 
يضمن كامل احلدود حتى ال يسمح 
للتجاوز  أراضيه  باستخدام  العراق 
علــى أي دولة مجــاورة، فضال عن 
التأكيد على احترام امن وســيادة 

العراق.

القوات المسلحة تستعد إلعادة االنتشار على الخط الصفري مع تركيا وإيران
ايران تقدم قائمة باسماء معارضين لها تطالب االقليم بتسليمهم

بغداد - الصباح الجديد:
افاد نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفط حيان عبد 
الغني امس األحد، بتمســك 
حتالــف »أوبك بلــس« مبعدل 
خالل  اقر  الذي  اإلنتاج  خفض 
نهاية  السابقة حتى  اجللسة 
العام،  مع مراعــاة املتغيرات 

والتطورات الطارئة.
وكانــت اتخــذت أوبك خالل 
اإلنتاج  املاضي خفض  الشهر 

مبعدل مليوني برميل يوميا.
بعــد  الغنــي  عبــد  وقــال 

مشــاركته فــي االجتمــاع 
الوزاري لتحالف »أوبك بلس«، 
بحســب بيان للــوزارة تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
اتخاذ  على  أكد  »االجتماع  إن 
الضرورية  اإلجراءات  من  املزيد 
النفطية  السوق  تطورات  إزاء 
إن تطلــب ذلــك، مــن أجل 
املطلوب  التوازن  على  احلفاظ 
االســتقرار  من  مزيد  وحتقيق 
في ظل الظــروف والتحديات 
التي تواجه األسواق العاملية«.
وأشار عبد الغني الى »االتفاق 

التي  املواضيع  مجمــل  على 
جــرى مناقشــتها ، ومنهــا 
مــا يتعلق باللجنــة الوزارية 
والدعــوة  االنتــاج  ملراقبــة 
االجتماعــات  عقــد  الــى 
الطارئــة والضرورية ،وأهمية 
وآلية  باالتفاق  التــام  االلتزام 

التعويض«.
»االجتماع  ان  البيــان  واوضح 
حضــره كل مــن مديــر عام 
النفــط  تســويق  شــركة 
عــالء  »ســومو«  العراقيــة 
العــراق في  الياســري وممثل 

منظمة »أوبك«.
مجموعــة  قــررت  وكانــت 
متديد  األحد،  امــس  »أوبك+«، 
العمل بسياسة إنتاج النفط 
احلاليــة دون تغيير، بحســب 
تصريحــات نشــرتها رويترز، 
وذلك بعدما اتفقت مجموعة 
السبع على فرض حد أقصى 
األمر  الروسي،  النفط  ألسعار 
الــذي رجــح معــه مراقبون 
ان يــؤدي الى ارتفاع أســعار 
النفط، في حال رفضت روسيا 

االنصياع للقرار. 

وزير النفط: أوبك + تتمسك بمعدل 
خفض اإلنتاج لتأمين استقرار السوق

بعد مشاركته في اجتماعها األخير..

بغداد - الصباح الجديد:
اخلارجية  العالقــات  جلنة  أكدت 
البرملانية، امس األحد، حترك جلان 
نيابية على التحقيق مبنح اجلواز 

الدبلوماسي لغير املستحقني.
وقال رئيس اللجنة عامر الفايز في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، ان 
» مجلس النواب يتحرك من خالل 
جلانــه اخملتصــة بالتحقيق مبنح 
اجلواز الدبلوماسي العراقي لغير 
املســتحقني »، مبيناً ان » هناك 
منــح لهذا اجلواز لشــخصيات 
دبلوماســية،  أي صفة  تلمك  ال 

ومت منحه خــارج الضوابط وفق 
مجامالت وضغوطات وغيرها ».

وبــني الفايــز ان » منــح اجلواز 
بكثرة  العراقــي  الدبلوماســي 
وغيــر  املســتحقني  ولغيــر 
سيكون  للشــروط،  املستوفني 
له تأثير ســلبي علــى اجلواز في 

العالم ».
واضاف الفايز: » ســنحقق بهذا 
امللف احلســاس، وســتكون لنا 
املسؤولني  من  لعدد  استضافات 
فــي وزارة اخلارجية خــالل األيام 

القليلة املقبلة ».

بغداد - الصباح الجديد: 
اكد رئيــس اجلمهوريــة الدكتور 
عبد اللطيف جمال رشــيد امس 
االحد، حق كل مواطن في أن يكون 
لديه سكن الئق، ضمن مجمعات 

سكنية نظامية.
جاء هــذا خالل اســتقباله أمس 
األمني العام جمللــس الوزراء حميد 
نعيم الغزي، في قصر بغداد، حيث 
ناقش اجلانبان قضية العشوائيات

بيان:  في  اإلعالمــي  وذكر مكتبه 
اللقاء، بحــث مجمل  »مت خــالل 
األوضاع العامة ســيما ما يتعلق 
حيــث  املواطنــني،  باحتياجــات 
البنى  تعزيز  الرئيس ضــرورة  أكد 
التحتيــة بكل اجملــاالت ومبا يلبي 

احتياجات اجملتمع«. 

وفي هذا الســياق، تطــرق رئيس 
اجلمهورية إلى قضية العشوائيات 
والسبل املناسبة حللها مؤكداً حق 
كل مواطن أن يكون لديه ســكن 
الئــق، من خالل توفيــر مجمعات 

سكنية نظامية.
كمــا أوضــح رئيــس اجلمهورية 
أهمية عمل األمانة العامة جمللس 
الوزراء في مجــال تقدمي اخلدمات 
الفنية واالستشارية واللوجستية 
الضرورية وتنســيق املشورة حول 
سياســة الدولة وتوفيــر الدعم 
الالزم للحكومة لتنفيذ برنامجها 
اخلدمــي فضــالً عن اســتيعاب 
وشــكاواهم  املواطنني  طلبــات 
وإيصالها إلى اجلهات اخملتصة في 

الوزارات كافة ومتابعتها.

رئيس الجمهورية: لكل مواطن الحق 
بسكن الئق في مجمعات نظامية

حراك برلماني للتحقيق بمنح الجواز 
الدبلوماسي لغير المستحقين

الصباح الجديد - متابعة:
قرر البنك املركــزي العراقي امس 
االحد، زيادة املبيعات االســبوعية 
من الــدوالر االمريكي في مزاد بيع 
العملة في محاولة إلعادة ســعر 
الصرف بعد ان شــهدت األسواق 

ارتفاعات متتالية فيه.
وجــاء في كتــاب وجهــه البنك 
الى املصارف وشــركات الصيرفة 
والتوســط ببيع وشــراء العملة 
االجنبيــة واطلعت عليه الصباح 
اجلديد: »انطالقا مــن أهداف هذا 
في  االســتقرار  حتقيق  في  البنك 
واسعار  العام لألســعار  املستوى 
املرتفع  الطلب  ولتلبيــة  الصرف 
علــى العملــة االجنبيــة فــي 
االســواق احمللية تقرر زيادة احلصة 
األسبوعية للمبيعات النقدية من 
الدوالر اعتبارا من يوم غد االثنني – 

اليوم -«.
لتلبية  اســتعداده  البنــك  واكد 
املواطنــني كافة من  احتياجــات 
األغراض  االجنبيــة وفق  العمالت 
قانونيــاً،  بتمويلهــا  املســموح 
فضال عــن متويل بطاقــات الدفع 
اإللكترونيــة التي تســتخدم في 

عمليات الدفع خارج العراق بسعر 
للدوالر  دينــار عراقي   1470 صرف 
الواحــد وذلك مع االلتــزام مبا ورد 
في ضوابــط بيع العملة االجنبية 
لســنة 2021 فضــال عــن قانون 
مكافحة غســل االمــوال ومتويل 

االرهاب رقم 39 لسنة 2015.
البنك  حــدد  الوثيقة  وبحســب 
بحســب  الشــركات  حصــول 

الشركات  تصنيفها، حيث حتصل 
فئــة A علــى مليونــاً و800 ألف 
دوالر أســبوعياً، والشــركات فئة 
B على 750 ألف دوالر أســبوعياً، 
والشــركات فئــة C 80 ألف دوالر 
أسبوعياً، واملصارف 200 ألف دوالر 

أسبوعياً.
الوزراء  رئيس مجلــس  وجه  وكان 
محمد شــياع السوداني في وقت 

سابق من امس األحد، خالل لقائه 
املركزي مصطفى  البنك  محافظ 
غالــب مخيف، بإجــراء املعاجلات 
الالزمة لتوفيــر العملة األجنبية 
في الســوق احمللية، حســب بيان 
الصباح  وتابعته  صدر عن مكتبه 

اجلديد.
البيان أضاف ان السوداني استمع 
إلــى »إيجــاز عــن ســير العمل 

التنظيمــي وسياســات البنــك 
املركــزي فــي القطاعــني املالي 
املعاجلات  بإجــراء  ووّجه  والنقدي، 
الالزمة لتوفيــر العملة األجنبية 
في الســوق احمللية وفــق اآلليات 
للبنــك  القانونيــة  واألنظمــة 
املركزي، وأيضا توفيرها للمواطنني 
الراغبني بالســفر أو العالج خارج 

العراق«.
وأكــد رئيــس مجلــس الــوزراء، 
املضّي فــي برنامج اإلصالح املالي 
واالقتصــادي للمنظومــة املالية 
واملصرفية، الــذي تضّمنه املنهاج 
الوطني  باالقتصاد  الوزاري، للسير 
إلى النمو املضطــرد، مبا ينعكس 
إيجابــاً علــى حيــاة املواطنــني 
متكينهم  ومســتوى  املعاشــية 

املالي، بحسب البيان.
وجتــدر اإلشــارة في هــذا الصدد 
ارتفاع  األخيرة، شــهدت  األيام  ان 
الــدوالر األمريكي  أســعار صرف 
مقابل الدينار العراقي حتى جتاوزت 
خــالل امس األحد، فــي البورصة 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، 1500 

دينار مقابل الدوالر الواحد.
وقال مراقبون، إن بورصتي الكفاح 

بغداد،  فــي  املركزيتني  واحلارثيــة 
بعد  الواحدة  الساعة  في  سجلتا 
عراقي  دينــار  امس150100  ظهر 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
صباحا  األســعار  كانــت  فيمــا 
149650 دينــارا عراقيا مقابل 100 

دوالر امريكي.
اســعار  أن  إلى  امراقبون  وأشــار 
البيع والشــراء ارتفعت في محال 
في  احمللية  باألســواق  الصيرفــة 
بغــداد، حيــث بلغ ســعر البيع 
 100 لكل  عراقيا  دينــارا   150250
أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  دوالر 
لكل  دينار عراقي   149500 الشراء 

100 دوالر امريكي.
وأواخــر عــام 2020، قــرر البنك 
قيمة  العراقي خفــض  املركــزي 
الدينار احمللي أمام الدوالر من 1190 
دينــاراً للدوالر الواحــد إلى 1450 
ديناراً، الحتواء أزمــة مالية كانت 
بغــداد تعاني منها جــراء تراجع 
كبير في أســعار النفــط بفعل 

تداعيات جائحة كورونا.
وتسبب القرار بارتفاع األسعار في 
األســواق احمللية بأكثر من 20 في 

املئة.

البنك المركزي يزيد مبيعات الدوالر للمصارف وشركات العملة بدءا من اليوم
بعد توجيه من السوداني يستهدف استقرار السوق تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
مجلــس  عضــو  أعلــن 
الشــبلي،  ناظم  النــواب 
االحد، تشكيل جلان عالية 
اإلقليــم  بــني  املســتوى 
واملركــز حلســم اخلالفات 
العالقــة بشــأن قانــون 
املوازنة، مشيرا الى انه في 
حال عدم إيجاد اتفاق خالل 
فسيتم  اجلاري  األســبوع 
تأجيــل ارســال املوازنــة 
التشريعـــي  الفصل  الى 

الثانـي.  
وقال الشــبلي في تصريح 
الصباح  عليــه  اطلعــت 
النفط  »ملف  إن  اجلديــد، 
والعالقة بني اإلقليم واملركز 
ميثل العقبة الرئيسية في 
اجنــاز احلكومــة للموازنة 
»موازنة  ان  مبينا  املقبلة«، 
مع  ستتالئم  املقبل  العام 

الذي  احلكومي  البرنامــج 
احلكومة  رئيــس  طرحــه 
محمد شياع السوداني ».  
وأضــاف ان »بــني اإلقليم 
واملركز ملفات عديدة فيما 
يتعلق باملوازنة، اال ان ابرزها 
في  احلاضر  النفــط  ملف 
كل موازنــة وبالتالي فقد 
عالية  جلــان  تشــكيل  مت 
امللفات  حلســم  املستوى 
العالقة بني املركز واالقليم 

املتعلقة باملوزانة ».  
ان  الى  الشــبلي  وأشــار 
التشــريعي  الفصــل   «
ســينتهي نهاية األسبوع 
اجلــاري وفي حال ارســال 
املوازنة سيســتمر البرملان 
بجلســاته حتــى إقرارها 
ارسال  سيؤجل  وبعكسه 
الفصــل  الــى  املوازنــة 

التشريعي املقبل«.

تشكيل لجان عالية المستوى لحسم األمر

توقعات بتأجيل الموازنة الى 
الفصل التشريعي المقبل جراء 

خالفات بين المركز واالقليم
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الصباح الجديد - متابعة: 

اكــد مؤســس ورئيــس اجلمعيــة 
الدكتور قاسم  العراقية  النفســية 
حسني، ان الطفولة تعد أهم مرحلة 
التي مير بها اإلنســان،  املراحــل  من 
وتقّســم إلى ثالث مراحــل )املبكرة 
تنتهي  التي  واملتأخرة(  واملتوســطة 
بعمر 12 ســنة، لكن املتعارف عليه 
عامليا هو أن الطفولة دون سن الـ18، 
و”حياة اإلنسان بعد الطفولة ما هي 
اال انعكاس ملا عاشه من مؤثرات في 

طفولته .
ويعزو رئيــس اجلمعية في تصريحات 
صحفية ، الدور الرئيس بخلق ظاهرة 
إلى  العــراق  فــي  األطفال  عمالــة 
“احلــروب منذ عــام 1991 إلى 2003، 
وما رافقهــا من حصار اقتصادي نتج 
عنه انتشــار الفقر حتــى وصل إلى 
13 مليون شــخص فقيــر باعتراف 
الثقافة  إلى  إضافة  التخطيط،  وزارة 
االجتماعية التي تشجع الطفل على 
العمل ملســاعدة عائلته في كسب 

لقمة العيش”.
وميكن تقســيم األضرار التي حتدثها 
ظاهرة عمالة األطفال إلى )جسدية، 
نفســية، اجتماعيــة، وثقافية(، أما 
األولــى فهي تكون مــن خالل حمل 
ال  التي  الثقيلــة  لــأوزان  الطفــل 
تناسب مع حجم جسمه، إلى جانب 
ذلك يتعرض الطفل أيضا إلى إهانات 
باجلانب  تتمثل  وضغوطات وهي مــا 

النفسي.
ويقتــرح رئيــس اجلمعيــة ، تطبيق 
مجموعة خطــوات للحد من ظاهرة 

عمالة األطفال، “تبــدأ أوال بالعدالة 
االجتماعيــة وتوزيع ثروات البالد على 
املواطنــني، باإلضافة إلى زيادة الوعي 
الثقافــي وتنبيه األهــل من خطورة 
تشــغيل أطفالهــم ونتائجه، على 
العكــس في ما لو مت إرســالهم إلى 
املــدارس لتلقــي العلــوم واملعرفة، 
فضال عن الواجب الوطني للحكومة 
التي  الدولية  بالقوانــني  والتزامهــا 

تكافح عمالة األطفال”.
وســبق أن قّدرت منظمة اليونسيف 
التابعة لأمم املتحــدة، حجم عمالة 
املليون  بنحــو  العراق  فــي  األطفال 

طفــل، في حني أكــدت وزارة العمل 
وجود  عــدم  االجتماعية  والشــؤون 
إحصائيــات تقيس حجــم الظاهرة 

بدقة.
وبحسب آخر إحصاءات اليونيسيف، 
فإن ثلــث أطفال العراق ميرون بظروف 
اقتصاديــة صعبــة تضعهــم أمام 
عائالتهم،  العمــل إلعانة  متطلبات 
يواجهون  العــراق  أطفال  أن  وتوضح 
أعلى زيــادة في معدالت الفقر، حيث 
يوجد طفالن فقيران بني كل 5 أطفال.

حقوق  اتفاقية  علــى  العراق  وصادق 
الطفل في القانون رقم 5 لعام 1994، 

وعلى البروتوكولنَي امللحقني بها، في 
القانون رقم 23 لعام 2007.

ضمن  املنضويــة  الــدول  وتعتــرف 
اتفاقية حقــوق الطفل العاملية وفي 
املادة )1-32( على وجه التحديد، بحق 
األطفال في احلماية من االســتغالل 
االقتصادي، ومــن أداء أي عمل يرّجح 
أن يكــون ضارا بصحتهم أو بنموهم 
واملعنوي  والروحي  والعقلــي  البدني 

واالجتماعي.
أنهى مجلس النــواب العراقي، في 6 
تشــرين الثاني املاضي القراءة االولى 
الطفــل”، ويعطي  لقانــون “حماية 

هذا القانــون للطفل حقــه باحلياة 
والتعليم من خــالل النهوض بجيل 
جيد يخدم اجملتمع في املرحلة املقبلة.
القانون هــي تخصيص  وأبرز مــواد 
لتوفير وجبــة غذائية لطالب  أموال 
املرحلة االبتدائية من الصف األول إلى 
السادس االبتدائي، على أن تكون هذه 
الفقرة ثابتة بقانــون املوازنة العامة 
وتنفــذ بعد إقــرار القانــون مبجلس 
النــواب، على وفق رئيــس جلنة املرأة 
الهاللي،  ابتســام  النيابية،  والطفل 

في تصريحات صحفية سابقة .
الثانية  وتضيف الهاللي، “أمــا املادة 

املهمة بالقانون، فهــي توفير مراكز 
اإليواء لأطفــال اليتامى الذين ليس 
لهم معني، على أن تكون تلك املراكز 
حتت إشراف احلكومة وليس منظمات 

دولية”.
مدير  تؤكــد  الســياق  هــذا  وفي 
الطفولة، غادة  رعاية  مكتب هيئة 
الرفيعــي، أن “قانون حماية الطفل 
جاء مكمال للمواد اخلاصة بالطفل 
في القوانــني العراقية األخرى، ومن 
املقرر قراءته مــرة ثانية خالل األيام 

املقبلة”.
وتشــير الرفيعــي خــالل حديثها 
لوكالة شــفق نيوز إلى أن “البرملان 
واحلكومة عازمان على تشريع قانون 
رصني للطفل يوازي احملددات الدينية 
والتوجه املدني للدولة، ويواكب في 
املتحدة  األمم  الوقت نفسه مقررات 
واجملتمــع الدولي املعنيــة بحقوق 

الطفل”.
وتنص قوانني وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية على معاقبة املتسبب 
فــي تشــغيل األطفــال بعقوبة 
تتراوح بــني “الغرامة املالية وإيقاف 
أو حتى  العمــل”،  لــرب  التصريح 
إيقاف النشــاط، وفي قانون االجتار 
بالبشــر، يعاَقــب مــن يســتغل 
شخصا ال يعي حقه – كاألطفال - 

بالسجن أو الغرامة املالية.
أما دوليا، فإن اتفاقية حقوق الطفل 
في املادة )1-32( تقول “تعترف الدول 
األطراف بحق األطفال في حمايتهم 
من االستغالل االقتصادي، ومن أداء 
أي عمل يرّجح أن يكون ضارا بصحة 
أو العقلي  البدني  أو بنموه  الطفل 
أو الروحي أو املعنوي أو االجتماعي”.

رئيس الجمعية النفسية العراقية: نحتاج اتخاذ 
مجموعة خطوات للحد من ظاهرة عمالة األطفال بغداد - الصباح الجديد: 

أكدت وزارة التربية امس االحد أن املناهج الدراسية 
لم تطبــع خارجياً منذ 2019، فيمــا لفتت إلى أن 
التأخير في طباعة املناهــج يعود لعدم تخصيص 

األموال الالزمة.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة، حيدر فــاروق في 
تصريحات صحفية “هذا العام طبعت وزارة التربية 
مناهــج االبتدائية فقط وداخل العــراق”، مبيناً أنه 
“منذ عام 2019 لم تتم طباعة املناهج الدراســية 

خارج العراق عدا اللغة اإلجنليزية”.
وأشار املتحدث باســم الوزارة إلى أن “طبع مناهج 
اللغة اإلنكليزية في لبنان يأتي بناًء على عقد خاص 
بالتأليف والطباعة والتدريب”. ، وحول جودة ونوعية 
املطبوعــات، أوضح فــاروق، أن “هيئــة النزاهة هي 

املسؤولة عن التحقق من هذه املسألة”.

االنبار - الصباح الجديد: 
أفاد قائممقام مدينة الرمادي، مركز محافظة االنبار 
ابراهيم العوســج بارتفاع منسوب نهر الفرات في 

احملافظة بنحو 25 سنتيمتراً.
وقال العوســج في تصريحات صحفية انه “وبفعل 
االمطار االخيرة ارتفع منسوب مياه الفرات بنحو 25 
سنتيمتراً”.، فيما شهدت أغلب مناطق العراق في 

االسبوعني املاضيني، موجة أمطار غزيرة.
وأوضــح قائممقــام مدينة الرمادي، ان “منســوب 
بحيرة احلبانية بقي على حالــه، ولم تتلق البحيرة 
كميات اضافية”، عازيا ذلك الى “وجوب أن ميتلئ سد 
حديثة، ومــن ثم حتويل املياه الــى بحيرة احلبانية”. 
ويقول العراق إن املشــروعات املائيــة التركية أدت 
لتقليص حصته املائية بنســبة %80، بينما تتهم 
أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من املياه ، وان معدل 
انخفاض املياه في الصيف املاضي أسفر عن مخاوف 
من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، 
بعد أن بدأت تركيا تشغيل سد إليسو الذي انتهت 

من بنائه في كانون الثاني 2018.

التربية: المناهج 
الدراسية لم تطبع 

خارجيًا منذ 2019

ارتفاع منسوب نهر الفرات 
في األنبار 25 سنتيمترًا

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مديــر العالقات واإلعالم، 
مبديريــة مكافحة اخملدرات في 
وزارة الداخليــة العقيــد بالل 
صبحــي، إلقــاء القبض على 
وترويج  بتجارة  متهم  ألف   15
وتعاطــي اخملــدرات، وضبــط 
أكثر مــن 400 كيلو غرام من 
%80 منها مادة  املواد اخملــدرة، 
الكريستال هذا العام، مشيراً 
إلى أن مادة الكريستال تدخل 
ميســان  محافظتــي  عبــر 
والبصــرة، فيما تدخــل مادة 

الكبتاغون عبر األنبار.
وقال مديــر العالقات واإلعالم 
اخملدرات  مكافحــة  مبديريــة 
واملؤثــرات العقلية فــي وزارة 
الداخليــة، بــالل صبحي في 
تصريحــات صحفيــة إنه "مت 
إلقــاء القبض علــى 15 ألف 
متهم بتجارة وترويج وتعاطي 
 400 من  أكثر  اخملدرات، وضبط 
كيلو غــرام من املــواد اخملدرة، 

الكريســتال،  %80 منها مادة 
تأتــي بعدها مادتا احلشــيش 
واألفيون"، خالل األشهر الـ 11 

املاضية. 
وأوضح أن "مادة الكريســتال 
تدخل عن طريــق محافظتي 
ميســان والبصرة وتنتشر في 
أما  العــراق،  وجنوب  وســط 
فيما يخص حبوب الكبتاغون، 
واملؤثــرات العقليــة التــي مت 
ضبط مــا يقــارب 15 مليون 
عن طريق  تدخــل  فهي  حبة، 
محافظة األنبار، وتنتشــر في 

غرب وشمال العراق". 
بــالل صبحــي لفت إلــى أن 
"أغلبيــة املواد اخملــدرة تدخل 
عبر الطرق غير الرسمية على 
الشــريط احلــدودي، واألهوار، 
الغربية،  اجلهة  من  والصحراء 
مشخصة لدى املديرية العامة، 
ولدى وزارة الداخلية"، موضحاً 
عدة  تستخدم  "العصابات  أن 
لتهريب هذه  أســاليب وطرق 

امتالكنا  عدم  مستغلة  املواد، 
للكشــف  حديثــة  أجهــزة 
واعتمادنا  اخملــدرة،  املــواد  عن 
االســتخبارية  املعلومة  على 
يقدمهــا  التــي  واملعلومــة 
املواطــن عن طريــق االتصال 
للمديرية  الســاخن  باخلــط 
العامة، 178، وهو خط مجاني 
يعمل فــي محافظات العراق 

كافة من أجل التبليغ".
واالعالم  العالقات  مدير  ولفت 
إلــى أن "طرق دخول هذه املواد 
مشــخصة، وما حتتــاج اليه 
أجهــزة حديثة"،  املديرية هي 
عمليات  "هناك  أن  مستطرداً 
كبيــرة مــن قبــل قواتنا من 
واحلشــد  العراقــي  اجليــش 
إنشــاء  خالل  من  الشــعبي 
اجلنوبية،  اجلهة  ترابي من  سد 
وكذلك قواتنا من حرس احلدود 
كونكريتي  إنشــاء حاجز  عبر 
الغربية ملنع تهريب  من اجلهة 

هذه املواد". 

بغداد - الصباح الجديد: 
عن  الكهربــاء  وزارة  كشــفت 
مســاع للوصول إلــى إنتاج 24 
ألف ميغاواط خالل العام املقبل، 
وأكدت اســتمرار مشروع الربط 

الكهربائي مع دول اجلوار.
إلى  مؤخرا  املنظومــة  ووصلت 
بلغ  تأسيسها،  منذ  إنتاج  أعلى 
22 ألفــا و 680 ميغاواطــا ، مع 
حتقيقهــا اســتقرارا بالتجهيز 

خالل اآلونة األخيرة.
وقال وزيــر الكهربــاء زياد علي 
فاضــل إن الــوزارة أعدت خطة 
تشــمل زيادة الطاقــات اجملهزة 
للمحافظات وتوزيعها بشــكل 
عادل وتقليل الكلف التشغيلية 
اســتيراد  عن  الناجتة  العاليــة 
الوقــود والطاقــة، واالجتاه نحو 

من  اخلالية  الطاقــة  مشــاريع 
املركبة  الــدورات  الوقود، ومنها 
وكذلك  الشمســية،  والطاقة 
موازنات  إلــى  الوصول  محاولة 
واستثمارية  قليلة  تشــغيلية 

عالية.
وأشار إلى أن اخلطة تشمل أيضا 
تعظيم واردات اجلباية واستخدام 
املنظومــات الذكيــة، الفتا إلى 
جميع  وصيانة  بتأهيل  التوجيه 

احملطات اإلنتاجية.
املقبلة  الفتــرة  أن  إلــى  ولفت 
تدريجيــا  حتســنا  ستشــهد 
بالطاقــة الكهربائية، مبينا أن 
الوزارة تســتهدف خــالل العام 
املقبــل الوصول إلــى إنتاج 24 
زيادة  أي حتقيق  ألف ميغــاواط، 
عن العام املاضي بحدود 2500 - 

3000 ميغاواط.
الوزير االســتمرار مبشروع  وأكد 
الربــط الكهربائــي مــن خالل 
الدول  مــع  االتفاقيات  توقيــع 
الكبيرة  فوائده  بســبب  اجملاورة 
املنظومــة  اســتقرار  علــى 
مناقلة  وإمكانية  الكهربائيــة 
األحمال، إذ تستمر أعمال الربط 
لكن  واألردن،  الســعودية  مــع 
جزءا كبيــرا منها ال يكتمل في 
الصيف املقبــل وإمنا في صيف 

2024
وأردف أن الــوزارة تركز على إدراج 
مشــاريع ســتراتيجية تسهم 
بتغييــر نوعــي فــي الطاقــة 
إجنازها قد  لكــن  الكهربائيــة، 
يســتغرق مدة تتراوح بني عامني 

الى 3 أعوام”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
العامــة  الشــركة  شــكلت 
جلنة  اجلويــة  املالحة  خلدمــات 
فنية برئاســة معاون مدير عام 
الشركة شــبلي محمد ضاري 
وعضوية مســؤولي االقســام 
التشــغيلية لغرض فتح ممرات 
جوية مـــع دول اجلـــوار كافـة 

اضافـة الـى اعمـال اخرى. 
وبــني مدير عام الشــركة علي 
محسن هاشم مت تشكيل جلان 
فنية على اثر توصيات االجتماع 
الــذي عقد حســب توجيهاتنا 
لإلشــراف املباشــر على قطاع 

املرحلة  خالل  الطيران  اتصاالت 
اللجنة  ان  ، متابعــاً  القادمــة 
الفنية االولى شــكلت ملتابعة 
احــداث كاس العالم التي ترفع 
توصياتها يومياً وبإشراف معاون 
مدير عام الشــركة ، مؤكًدا ان 
هــذه اجلهود تاتي منســجمة 
مــع توجيهات وزيــر النقل رزاق 

محيبس السعداوي. 
وأضــاف املديــر العــام كما مت 
تشكيل جلنة فنية ثانية لغرض 
الفضاء  حتديث  امكانية  دراسة 
قواطع عمل  من  العراقي  اجلوي 
وممــرات جوية و حتويــل الفضاء 

اجلوي الى) RNAV1 ( لتقليـــل 
الطائـــرات  بيـــن  الفصـــل 
واملمـرات  املقتربـــة  و  العابـرة 

اجلويـة.
ولفــت الــى ان عمــل اللجنة 
يتضمــن اعادة هيــكل االجواء 
بالفضاء  النظر  العراقية واعادة 
العراقــي وفتــح ممــرات جوية 
جديــدة مــع كافــة دول اجلوار 
دراســة حول  الى تقدمي  إضافة 
امكانية زيادة ايرادات الشركة مبا 
يســهم في رفد ميزانية الدولة 
العراقي في  االقتصاد  وتنشيط 

مجال الطيران. 

الداخلية : القبض على 15 ألف متهم 
بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات هذا العام 

وزير الكهرباء يكشف عن مساع النتاج 
24 ألف ميغاواط خالل العام المقبل

المالحة الجوية تشكل لجنة فنية 
لفتح ممرات مع دول الجوار
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متابعة ــ الصباح الجديد :
التوجهات الدفاعية اجلديدة لليابان قد 
تكون احملــرك وراء الدخول مع بريطانيا 
وإيطاليا فــي اتفاقية رائــدة لتطوير 
مقاتلة نفاثة متطورة جديدة بشــكل 
مشترك، والتي سيعلن عنها األسبوع 

املقبل.
هذا  ميثل  ولندن،  لطوكيو  وبالنســبة 
تتويجــاً لعالقــات دفاعيــة أوثق من 
أي وقــت مضــى، والذي بــدوره مينح 
بريطانيــا دوراً أمنيــاً أكبر في آســيا، 
ويــزود اليابــان بشــركاء أمنيني جدد 
ميكنهم مساعدتها في مواجهة القوة 
إذ  املتنامية للصني اجملاورة،  العسكرية 
أعلن مسؤولون دفاعيون في اليابان أن 
النظام الدفاعي احلالي للبالد غير كاٍف 
باليســتية،  ملواجهة هجوم بصواريخ 
وخصوصــاً إذا أُطلقــت صواريخ عدة 
بامتالك  مطالبــني  متزامن،  بشــكل 
القدرة على شن هجمات مضادة. يأتي 
ذلك على ضوء التهديد الذي تشــكله 
امتالكها  الشــمالية من خالل  كوريا 

صواريخ باليستية.
وأعلن االئتالف احلاكــم في اليابان أنه 
ينبغي أن تكون للبالد القدرة على شن 
“هجــوم مضاد” في حال اســُتهدفت 
بهجوم مســلح. ومن املتوقع أن يكون 
هذا أحد أكبر التغييرات التي تشهدها 
السياســة األمنية لليابان منذ نهاية 

احلرب العاملية الثانية.
جاء ذلك خالل محادثات عقدها احلزب 
الليبرالي الدميقراطي احلاكم وشريكه 
األصغر فــي االئتالف )حــزب كوميه( 
اجلمعة املاضية، حســبما ذكرت أمس 
والتلفزيون  اإلذاعة  السبت هيئة  االول 
اليابانية. وقال احلزبان إن النظام احلالي 
بالقــدر الكافي  لليابان ليــس جاهزاً 
للتعامل مــع التهديدات املتنامية في 

املنطقة.

وفي متوز أُعلن عن مسعى دمج مشروع 
املقاتلــة النفاثــة “متبســت” بقيادة 
بريطانيــة مــع برنامــج مقاتلة “إف 
إكس” الياباني. وستكون تلك هي املرة 
األولى التي تتعاون فيها اليابان مع دول 
أخرى غير الواليات املتحدة في مشروع 

رئيسي للمعدات الدفاعية.
وقال كومادا هيروميتشــي، من احلزب 
مبا  “مقارنة  الدميقراطــي،  الليبرالــي 
كان عليه قبل عشــر ســنوات، صار 
الوضع أكثر خطراً، حيث تواصل كوريا 
الشــمالية إطالق مزيد من الصواريخ 
الباليستية. لذا اتفقنا على أن اليابان 
ينبغي أن متتلك قدرات شــن هجمات 

مضادة؛ للدفاع عن نفسها”.
وقالــت مصادر مطلعــة لـ”رويترز” إن 
إعــالن املشــروع الدفاعي املشــترك 
اليابــان  تصــدر  أن  قبــل  ســيأتي 
اســتراتيجية جديدة لألمــن القومي، 
وخطــة مشــتريات عســكرية فــي 

منتصف كانون األول.
وهذا التعزيز العسكري، الذي ميكن أن 
البالد إلى  يضاعف ميزانية الدفاع في 
نحو خمســة في املائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي على مدى الســنوات اخلمس 
أسلحة  ثمن  دفع  سيشــمل  املقبلة، 
جديدة، مبا في ذلــك الصواريخ بعيدة 
املدى املصممة لردع الصني عن اللجوء 
إلى العمل العســكري في وحول بحر 

الصني الشرقي.
وذكرت املصــادر أن احملادثات بني اليابان 
وبريطانيــا وإيطاليــا بشــأن املقاتلة 
العام  اجلديدة ستســتمر في  النفاثة 

املقبل.
الواليات  وفي سياق متصل كشــفت 
املاضية،  املتحدة للمرة األولى، اجلمعة 
عن جوانــب من قاذفة “بــي 21 رايدر” 
النووية الشــبحية البعيدة املدى بعد 
سنوات من التطوير السري، باعتبارها 

جزءاً من الــرد على اخملاوف املتزايدة من 
نزاع مستقبلي مع الصني.

وســافر وزيــر الدفــاع األميركي لويد 
أوسنت إلى منشأة تابعة للقوات اجلوية 
مبدينــة باملديل في واليــة كاليفورنيا، 
من أجل إزاحة الســتارة عــن القاذفة 
من  واألولى  اجلديــدة  االســتراتيجية 
نوعها منذ 30 عامــاً، والتي لم يصدر 
أي تفصيل عنها سوى الرسوم الفنية 

اخلاصة بها.

وتظهر الصور القليلة املتوافرة أن “بي 
21 رايدر” تشبه القاذفة “بي 2 سبيريت” 
مكانها  التي ستحل  السوداء  النووية 
في النهايــة. وكانــت التقديرات عام 
2010 تفيد بأن “بي 21 رايدر” ستكلف 
نحو 550 مليون دوالر لكل طائرة، ولكن 
التقديرات احلالية تشــير إلى أن املبلغ 

يصل إلى 750 مليون دوالر.
وتعد القاذفة اجلديــدة التي تصنعها 
شــركة “نورثروب” جزءاً من جهود وزارة 

الدفاع األميركية )البنتاغون( لتحديث 
كل األضلع فــي ثالوثها النووي، والذي 
يتضمــن صواريــخ نوويــة تطلق من 
الصوامع، ورؤوســاً حربيــة تطلق من 
العقود  االنتقال في  الغواصات، بهدف 
املقبلة من حمــالت مكافحة اإلرهاب 
إلى التعامل مع التحديث العســكري 

السريع للصني.
في  اخلبيــرة  نيلســون،  إميــي  وقالت 
لألبحاث  األميركي  بروكينغــز  معهد 

ومقره واشنطن، إن القاذفة “مصممة 
للتطور”.

وأشــارت إلى أن “بنيتها الهندســية 
في  خصوصــاً  ســتتيح  املفتوحــة” 
على  قادرة  برامج”  “إدخال  املســتقبل 
حتسني أدائها “بحيث ال تصبح الطائرة 

عتيقة بسرعة”.
وأضافت: “إن )بي 21 رايدر( جرى العمل 
عليها أكثر بكثير من سابقاتها، وهي 
حديثة حقــاً”. وعلى عكــس القاذفة 
2”، متتلك الطائــرة اجلديدة “قدرة  “بي 
مزدوجة” إذ ميكنهــا الضرب بصواريخ 
نووية وبأســلحة تقليديــة. كما أنها 
تســتطيع “إطــالق صواريــخ طويلة 

وقصيرة املدى”.
وكشــف البنتاغــون أن الصــني في 
طريقهــا المتالك 1500 ســالح نووي 
بحلول عام 2035، كما أن مكاســبها 
في مجال تفوق سرعة الصوت واحلرب 
الفضائيــة  والقــدرات  اإللكترونيــة 
وغيرهــا من اجملــاالت متثــل “التحدي 
األكثر أهمية ومنهجية لألمن القومي 
للواليات املتحــدة والنظام الدولي احلر 

واملفتوح”.
األميركية  اجلوية  القوات  أمينة  وقالت 
ديبوراه لي جيمس، عندما أعلن العقد 
عام 2015، إن “بي 21 رايدر أكثر قابلية 
للبقاء، وميكنهــا مواجهة التهديدات 

األكثر صعوبة”.
التصاميــم  معظــم  غــرار  وعلــى 
العسكرية األميركية احلديثة، مبا فيها 
الطائرات املقاتلــة “إف 22” و”إف 35”، 

ستكون “بي 21” طائرة متخفية.
من  تقلل  التــي  التكنولوجيا  وهــذه 
إمكانية اكتشاف الطائرات عبر الرادار 
موجودة منذ عقود. لكن وفقاً للشركة 
املصنعة، فإن القاذفة ستكون من طراز 
“اجليــل اجلديد من الطائرات الشــبح” 
ومواد جديدة”  “تقنيات  التي تستخدم 

لم يسبق أن كشف عنها حتى اآلن.
)رايدر( فمســتوحى من  أما اســمها 
الغارة التي شــنها الكولونيل جيمس 
عام  فــي  طوكيو  لقصــف  دوليتــل 
1942، وكانــت تلك الضربة األميركية 
األولى علــى األراضــي اليابانية خالل 
احلرب العامليــة الثانية، رداً على هجوم 
الطائــرات اليابانية علــى قاعدة بيرل 

هاربور في هاواي قبل عام من ذلك.
وأفادت الرئيسة التنفيذية لـ”نورثروب”، 
كاثي واردن، بأنه على الرغم من أن “بي 
21 رايدر” تشــبه “بي 2” شــكالً، فإن 
الداخل مختلف، موضحة أن “الطريقة 
التي تعمل بها داخلياً متقدمة للغاية 
مقارنة بالطراز بي 2؛ ألن التكنولوجيا 
تطــورت كثيراً من حيــث القدرة على 
احلوسبة التي ميكننا اآلن تضمينها في 

برنامج بي 21”.
ويحتمل أن تشــمل التغييرات األخرى 
املواد املســتخدمة فــي الطالء جلعل 
القاذفــة أكثر صعوبة في الكشــف 
في  للتحكم  جديــدة  وطرقــاً  عنها، 
ميكن  بحيث  اإللكترونيــة،  االنبعاثات 
للمهاجم أن يخدع الــرادارات املعادية 
ويتنكر في هيئة كائن آخر، واستخدام 
تقنيات دفــع جديدة، كما قال عدد من 

اخلبراء الدفاعيني.
وقالــت واردن: “عندمــا نتحــدث عن 
ضعــف املالحظــة، تكــون مالحظة 
منخفضة بشكل ال يصدق”، مضيفة: 

“ستسمعها، لكنك لن تراها حقاً”.
وهناك ســت قاذفات من طراز “بي 21” 
ويخطط ســالح  اإلنتــاج حالياً.  قيد 
اجلو األميركي لبناء 100 ميكنها نشــر 
أسلحة نووية أو قنابل تقليدية، وميكن 
اســتخدامها مــع أو مــن دون طاقم 
بشــري. ويشــير كل من ســالح اجلو 
إلى التطور الســريع  و”نورثروب” أيضاً 

نسبياً لـ”رايدر”.

الصباح الجديد ــ وكاالت:
الروســي  الدومــا  رئيــس مجلــس  علــق 
فياتشيســالف فولديــن علــى نبــأ قيــام 
الســلطات البريطانية باعتقال “رجل أعمال 
روســي ثري” في لندن لالشــتباه بتورطه في 

غسل األموال وجرائم أخرى.
وكتب فولوديــن عبر “تلغــرام” امس األحد: 
“الدول الغربية أخــذت أوال اليخوت والفيالت 
والســيارات والطائرات من رجال أعمال روس. 
اآلن يتــم القبض عليهم. في هــذا الصدد، 
أود أن أذّكر بكالم رئيســنا فالدميير بوتني الذي 
قال إن كل من يحتفظ باألصول واألموال في 
اخلارج سيبتلع الكثير من الغبار في محاولة 

استعادة هذه األموال”.
وتابع: “لقد تبني اآلن أن هــذه الكلمات التي 

قيلت قبل 20 عاما، كانت تنبئية”.

وشــدد فولودين على أنه يتعني على كل من 
حقــق مقاصده في روســيا، أن يطــور بلده 
وأال ينســى أنه مدين بكل شيء له، وأضاف: 
“عندها لن يكون ماله في مأمن فحسب، بل 

وسيكون ضميره أنظف أيضا”.
لم يتم الكشــف رســميا عــن هوية رجل 
األعمال الروسي احملتجز في لندن، لكن وسائل 
إعالم أشارت إلى أن احلديث يدور عن ميخائيل 

فريدمان.
ونقلــت وكالة “تاس” عن مصــدر مقرب من 
فريدمان أنه تعــرض لالحتجاز فعال في لندن 

لكن بعد ذلك أطلق سراحه بكفالة.
من جهتها، قالت اخلدمة الصحفية ملصرف 
Alfa-Bank الذي ميلكه فريدمان، إن األخير ال 
عالقة له بقصة “اعتقال رجل أعمال روســي 

في لندن” وأكدت أنه موجود في منزله.

الصباح الجديد ــ وكاالت:
وسط التحذيرات األخيرة التي أطلقها االحتاد 
العام التونســي للشغل بســبب ما اعتبره 
تدهــوراً على جميع الصعد، دعت خمســة 
االنتخابات  مقاطعــة  إلى  تونســية  أحزاب 

التشريعية املرتقبة.
ففي موقف جديــد يغذي اخملــاوف املتزايدة 
من العزوف عــن التصويت، حضــت أحزاب 
العمــال، واجلمهــوري، والتيــار الدميقراطي، 
العمل واحلريات،  الوطني من أجــل  والتكتل 
والقطب، الناخبني على مقاطعة االنتخابات 

التشريعية املقررة في 17 كانون األول اجلاري.
رفض كامل

االنتخابــات  أن  األحــزاب  تلــك  واعتبــرت 
التشريعية املرتقبة تفتقد إلى أبسط معايير 
النزاهــة والشــفافية والدميقراطيــة، وفق 
تعبيرها. كما نوهت في بيان مشــترك امس 
االول السبت، بأن االنتخابات تستند لدستور 
مت سنه بشــكل انفرادي، دون أن يشارك أحد 
في صياغته ومناقشــته، حيث مت فرضه عبر 
اســتفتاء لم تبلغ فيه نسبة املشاركة، ثلث 

الناخبني، بحسب تعبيرها.
ورأت أيضاً أن القانون االنتخابي صيغ بشكل 
انفرادي، حيث شــهد إقصاء األحزاب والقوى 
السياسية املنظمة وتراجع عن دعم مشاركة 

النساء في احلياة السياسية، وفق البيان.
وشــدد علــى أن البــالد بلغــت أوضاعا لم 

يسبق أن عرفتها في تاريخها املعاصر، حيث 
تفاقم فيهــا حجم اخلطر الــذي بات يحدق 
بها، واســتفحلت املديونيــة واملالية العامة 
وتفاقم عجز الدولة عن احترام تعهداتها جتاه 
مواطنيهــا وجتاه األطراف التي تتعامل معها 

في الداخل واخلارج.
“خطر داهم”

أتت هــذه املعارضة بينمــا تتواصل احلملة 
التشــريعية  باالنتخابات  اخلاصة  االنتخابية 
في تونس، بينما يواجه املرشحون لالنتخابات 
التشــريعية يــوم 17 كانــون األول اجلــاري، 

صعوبات في متويل حمالتهم.
بدوره، حّذر األمني العام لالحتاد العام التونسي 
للشــغل نور الديــن الطبوبي، امــس االول 
الســبت، من أن بــالده تعيش وضعــاً خانقاً 
وتدهوراً علــى جميع الصعــد، مؤكداً عدم 

قبول االحتاد باملسار احلالي.
كما نّبه فــي كلمة بثها االحتاد عبر صفحته 
على “فيسبوك”، من أن تونس باتت مقسمة 
ومشتتة وفاقدة للطريق، مشدداً على أن كل 

املؤشرات تنذر “بخطر داهم”.
يشــار إلــى أن تونــس تســتعد لتنظيــم 
االنتخابــات يوم 17 كانــون األول اجلاري، وهي 
أول انتخابات تشــريعية بعدما أعلن سعيد 
حل البرملان في مارس املاضي، عقب اإلجراءات 
االستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 2021 

وشملت جتميد البرملان وإقالة احلكومة.

الغرب يقدم أجيااًل جديدة من القاذفات والمقاتالت الجوية

رئيس »الدوما« يعلق على تقارير 
عن احتجاز »أحد األوليغارشية 

الروس« في لندن

تونس.. خمسة أحزاب 
تقاطع االنتخابات

تحسبًا لمواجهات مع الصين
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محافظة واسط/ ناحية االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

تنويه / متديد فترة استالم العروض ملناقصة جتهيز مزيل 
الدهون )Degreaser( حملطة املعاجلة املركزية في حقل 

األحدب )إعالن املرة الثانية(
Extension for Provision of Supplying Degreaser for 

CPF of AHDEB Oilfield
Tender No :) 018/PC/22 \ 2nd Announcement( 

تعلن شــركة الواحة الصينية النفطية احملدودة العامله على 
مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / 
ناحية االحرار عن متديد فترة استالم العطاءات اخلاصة باملشروع 
أعاله من تاريخ 2022/12/06 الى تاريخ 2022/12/20 من الساعة 
9:30 صباحا الى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت بغداد وكما في 

التفاصيل املطلوبة في األعالن لذا اقتضى التنويه.

Public Tender Announcement for Tender No: 043-SC-22-EBS )2nd Announcement(
Provision of Drilling Program Services for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a Company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Drilling Program Services for EBS Oilfield  
Tender No.: 043-SC-22-EBS )2nd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
The Company to seek One Contractor who has qualified professional experience and ability that can carry out the project of 
Provision of Drilling Program Services for EBS Oilfield. The Scope of Work as specified herein shall be performed by Contractor 
on Call-out Basis for Providing Drilling Design & Program and/or Drilling Geology Proposal Service for Company drilling 
campaign in East Baghdad South (EBS( field, Iraq.
For more detail, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 26th December 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides with the 
public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of USD 60,000.00, and valid for 120 days from the closing date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 028-SC-22-EBS )2nd Round(
Provision of Well Testing Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong 
Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Well Testing Service
Tender No.: 028-SC-22-EBS )2nd Round(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist companies who have the ability and 
experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Well Testing Service. Contractors 
shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited as followed:
1-Mobilization
2-De-mobilization
3-Equipment Moving Rate
4-Well flow out and flow back service
5-DAS service
6-Storage Tank service
7-Flow Head
8-Heat Exchanger system service
9-DST tools with downhole valve
10-Two Electronic MRO Gauge
11-Packer service
Contractor which can conduct competitive services for well testing with a competitive price for two firm years, such as to giving Oil/Gas/Water production rate 
measurement or injection capacity evaluation and delivering real-time testing data, conducting well test operations such as Monitoring wellhead conditions, 
operating well test equipment, taking pressures, temperatures, flow rate, densities, BSW and other associated measurements, including surface liquid and 
gas sampling, downhole liquid )PVT( and transfer to PVT cylinder, and sample analysis, provide laboratory surveys for determination of the content of surface 
Gas/Oil/Water, and deliver high quality raw data for geology and reservoir study. The works included as followed:
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com 
and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address(.
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on the blacklist 
of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it 
is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 4:00 
PM, 20th December 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides with the public holiday or curfew, the closing day would be extended 
automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned 
above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond value should be 50,000.00 USD and valid for 120 days.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB 
documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid 
submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يسر 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 لالشتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسختني اضافيتني ملونة من جدول الكميات بعد شراءه من ممثل شركتنا لغرض 
ختمه  قبل تسعيره 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 من الوثائق اخلاصة بتأســيس الشركة 
مع ارفاق الوثائق الشــخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل 
مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب لســنة 2022 وهويــة تصنيف املقاولني العراقيني نافذة مع الهوية 
الضريبية مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية كذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني بالضمان االجتماعي قبل صرف 
املســتحقات ويلتزم اجملهزين من املكاتب التجارية بتقدمي اجازة ممارسة مهنة والوثائق اعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل 

الشركات 
علماً بأن موعد الغلق هو يوم االربعاء املصادف 2022/12/21 الســاعة الثانية عشــر ظهرا وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح يوم 
االربعاء املصادف 2022/12/14 في متام الســاعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير 
وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

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

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

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

ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

 ثمن بيع وثائقاملواصفاتموضوع املناقصةرقم املناقصةت
املناقصة

املبلغ التخميني
 منشأ الدرجة

االولى

 التأمينات
االولية

 صنف
املقاول

 نوع
املوازنة

43/ب/12022
اعالن اول

صيانة اسطح االبنية: 
شعبة اخملتبرات احلقلية 

قسم امليكانيك، 
شعبة السيطرة 
والنظم، محطات 
الضغط املتوسط 

 MVS1 MVS2 MVS3
شعبة اخلزانات ، شعبة 

الصيانة املتخصصة 

يتضمن العمل: ازالة 
الشتايكر القدمي مع 
ازالة طبقات التهوير 
والتنظيف من االتربة 

واعادة التسطيح 
بطريقة العزل املائي 

واحلراري
 COMBO ROOF
       SYSTEM

75،000 
 خمسة

 وسبعون الف
دينار عراقي

 100،000،000 مائة
مليون دينار عراقي

2،500،000 
 مليونان

 وخمسمائة
 الف دينار

عراقي

 ثامن
تشغيليةانشائي

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

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



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 1001/ج/2022
التاريخ: 2022/11/28

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 قحطان عدنان غايب دحام 
الشماطي

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
1001/ج/2022  املرقمــة  القضيــة 
وفق احكام املــادة 413/ 1 من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضــور امــام هــذه احملكمة في 
يــوم 2022/12/29 وفــي حالة عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة بحقك 

غيابيا وحسب االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 788/ج/2022
التاريخ: 2022/11/28

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

حازم لطيف خنجر السكراني
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
في الوقت احلاضــر ولكونك متهم 
في القضيــة املرقمة 788/ج/2022 
وفــق احــكام املــادة 1/456/أ من 
تبليغك  تقرر  العقوبات فقد  قانون 
باإلعــالن عــن طريــق صحيفتني 
هذه  امــام  للحضــور  محليتــني 
احملكمة في يــوم 2022/12/28 وفي 
حالة عــدم حضورك ســوف جترى 
احملاكمــة بحقك غيابيا وحســب 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 

النوعية
دائرة اخلدمات الفنية واالدارية

قسم امللكية الصناعية
م/ اعالن – منوذج صناعي

اجلهاز  رئيس  الســيد  موافقة  حصلت 
املركزي للتقييس والســيطرة النوعية 
االوليــة على قبول تســجيل النموذج 
الصناعي املوسوم )داة فحص عني املريض 
املصاب بالراراة )حركــة العني الالرادية 
املرفقة صورته اعاله، فعلى من  افقيا(( 
لديه اعتراض تقدميه للمســجل خالل 

30 يوما من تاريخ النشر.. 
مع فائق التقدير

وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة 

النوعية
دائرة اخلدمات الفنية واالدارية

قسم امللكية الصناعية
م/ اعالن – منوذج صناعي

حصلت موافقة الســيد رئيس اجلهاز 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية 
االولية على قبول تســجيل النموذج 
الصناعي املوسوم )اداة تشخيص انواع 
االخطــاء االنكســارية واحلول اخلفي 
)7×1(( املرفقة صورته اعاله، فعلى من 
لديه اعتراض تقدميه للمسجل خالل 

30 يوما من تاريخ النشر.. 
مع فائق التقدير

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شــركة نفط البصرة أن تعلن عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأســلوب الدعوة العامة فعلى  الراغبني  
باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /اســتعالمات باب الزبير / لغرض استالم جدول الكميات واملواصفات اخلاصة 
بها وعلى املناقص املتقدم االشتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسختني اضافيتني ملونة من جدول الكميات بعد شراءه من 
ممثل شركتنا لغرض ختمه  قبل تسعيره 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 ونسخ من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة 
مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل 
مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب لسنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني العراقيني نافذة مع الهوية 
الضريبية مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية كذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني بالضمان االجتماعي قبل صرف 
املستحقات يلتزم اجملهزين من املكاتب التجارية بتقدمي اجازة ممارسة مهنة والوثائق اعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل 

الشركات 
علما بان موعد الغلق هو يوم االربعاء املصادف 2022/12/21 الساعة الثانية عشر ظهرا وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح 
يوم االربعاء املصادف 2022/12/14 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب 
الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبــدة )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
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1475
التاريخ: 2022/11/29

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية شــيخ ســعد وفق ألحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية شيخ سعد خالل فترة 
)15( خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر 
واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنيــة مصورة وأصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يتم نصب منظومة كامرات مراقبة من قبل املستأجر  

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

فقدان
فقــدت الهويــة الصــادرة من 
شركة توزيع املنتجات النفطية 
فرع كربالء املقدسة باسم مضر 
يحيى رســول مــن يعثر عليها 
االصدار  جهت  إلى  تســليمها 
الكائنــة في حي االمــام علي 
سيف سعد سابقا قرب اجملسر.

فقدان وصل امانات
فقد الوصل اخلاص باألمانات املرقم 
مديريــة  مــن  الصــادر   )191818(
بلديــة تكريت بتاريــخ 2022/9/15 
ومببلغ  غزيل جاسم(  )علي  باســم 
)23,488,800 فقط ثالثة وعشــرون 
مليون واربعمائــة وثمانية وثمانون 
الف وثمامنائة دينار ال غير( من يعثر 
عليه تســليمة الى اجلهة املذكورة 

أعاله.

فقدان هوية
الصادرة من  الهوية  فقدت 
والســياحة  الثقافة  وزارة 
/ ســالم  واالثــار باســم 
عبدالرضــا خلف على من 
الى  تسمليها  عليها  يعثر 

جهة االصدار

فقدان وثائق
فقدت مني الوثائق التالية بأسم ) ابتهال 
منعــم كاظــم ( والصادرة مــن اعدادية 
التحرير املهنية  / إعدادية اليرموك سابقا/ 
وارقامهــا 63 في 22 شــباط 1988 اجلهاز 
املركزي لإلحصاء والرقــم 263 في 19 اب 
1989 مطار صدام الدولي و الرقم 407 في 
1 اب 1992 اإلذاعــة والتلفزيون و 514 في 
6 تشــرين الثاني 1993 دائرة البعثات فمن 
يعثر عليها تســليمها إلى جهة إصدارها 

وله الشكر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 1010/ج/2022
التاريخ: 2022/11/28

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: عدنان سرحان 

ابراهيم
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمة 1010/ج/2022 وفق 
احــكام املــادة 119 األصولية فقد 
تقــرر تبليغك باإلعــالن عن طريق 
امام  للحضور  محليتني  صحيفتني 
هذه احملكمة في يــوم 2022/12/28 
وفي حالــة عدم حضورك ســوف 
جترى احملاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 1000/ج/2022
التاريخ: 2022/11/28

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: ساري سليم 

فرحان داخل القرنفلي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمة 1000/ج/2022 وفق 
احكام املادة 384 من قانون العقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمة في يــوم 2022/12/29 
وفــي حالــة عدم حضورك ســوف 
جترى احملاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

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

املواصفاتموضوع املناقصةرقم املناقصةت
 ثمن بيع

 وثائق
املناقصة

 املبلغ التخميني
 منشأ الدرجة

االولى

 التأمينات
االولية

 صنف
املقاول

 نوع
املوازنة

42/ب/12022
اعالن اول

صيانة تسطيح ابنية 
قسم هندسة احلفر 

وقسم املياه الصناعية/ 
وحدة التحلية وقسم 

االليات الثقيلة/ شعبة 
احلركة البناية االولى 

في اجملمع الصناعي في 
البرجسية

يتضمن العمل : رفع 
التسطيح التالف 
الشتايكر وطبقات 
التسطيح االخرى 
وتنظيف السطح 
واعادة التسطيح 
باستخدام مادة 

الفوم

75،000 
 خمسة
 وسبعون
 الف دينار

عراقي

100،000،000 
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكدت روسيا ، أنها “لن تقبل” بتحديد 
ســقف لســعر نفطها غداة اتفاق 
االحتــاد األوروبي ومجموعة الســبع 
وأستراليا على آلية قد حتد من واردات 
موسكو بســبب احلرب في أوكرانيا، 
فيما توقعت كييــف أن “يدمر” هذا 

القرار االقتصاد الروسي.
وبحســب “الفرنســية” قال الناطق 
دميتري  الروســية  الرئاســة  باسم 
بيسكوف للصحافيني “لن نقبل هذا 
السقف”. وأكد أن موسكو كانت قد 
“استعدت” ملثل هذا األمر، من دون أن 

يضيف أي تفاصيل.
البحث عن  وتعتزم روســيا مواصلة 
ما وصفته  رغم  لنفطها  مشــترين 
باحملاولــة اخلطيــرة مــن احلكومات 
الغربيــة لفرض حد أقصى لســعر 

صادراتها النفطية.
واتفــق حتالف مــن الــدول الغربية 
بقيادة دول مجموعة السبع اجلمعة 
املاضية على وضع ســقف لســعر 
النفط الروسي املنقول بحرا عند 60 
دوالرا للبرميل بهدف احلد من إيرادات 

موسكو.
وقال الرئيس الروســي فالدميير بوتني 
ومســؤولون رفيعــو املســتوى في 
الكرملني مرارا إنهم لن يوردوا النفط 

للدول التي تطبق سقف األسعار.
وانتقدت ســفارة روسيا في الواليات 
املتحــدة في تعليق علــى تيليجرام 
ما قالت إنه “إعادة تشــكيل” ملبادئ 
الطلب  أن  الســوق احلــرة وأكــدت 
علــى نفطها سيســتمر رغم هذه 

اإلجراءات.
وأضافت “مثل هذه اخلطوات ستؤدي 
حتمــا إلى زيادة عــدم اليقني وفرض 

تكاليف أعلى على مستهلكي املواد 
اخلام، نحن على ثقة بأن الطلب على 

النفط الروسي سيستمر”.
وسيسمح سقف األسعار للدول غير 
األعضاء فــي االحتاد األوروبي مبواصلة 
استيراد النفط اخلام الروسي املنقول 
بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن 
والتأمني وإعــادة التأمني من التعامل 
مع شحنات اخلام الروسي في جميع 
أنحــاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل 

من احلد األقصى للسعر.
وأشار البيان الذي أصدرته “مجموعة 
الدول السبع وأستراليا إلى توافق في 

اآلراء بشأن حد أقصى لبرميل النفط 
اخلــام الروســي املنقول عــن طريق 

البحر”.
وقال فــوك فــني جنويــن اخلبير في 
قضايا الطاقة في معهد جاك ديلور 
إن روســيا كســبت 67 مليــار يورو 
مــن مبيعاتها النفطيــة إلى االحتاد 
األوروبي منذ بداية احلرب في أوكرانيا 
بينما تبلــغ ميزانيتها العســكرية 

السنوية نحو 60 مليار يورو.
وقال أندريه ســادوس ســفير بولندا 
لــدى االحتــاد األوروبــي للصحافيني 
“ميكننــا أن نؤيد هذا القرار رســميا” 

بعــد أن ضغطت بالده لوضع ســعر 
أقل.

جمللس  التشيكية  الرئاســة  ورحبت 
تغريدة  في  باالتفــاق  األوروبي  االحتاد 
على تويتر قائلة “يظل االحتاد األوروبي 
موحــدا ومتضامنــا مــع أوكرانيا”، 
موضحــة أن القــرار ســيدخل حيز 
التنفيــذ مبجرد نشــره فــي اجلريدة 

الرسمية.
كمــا أعــرب البيــت األبيــض عن 
املتحدث  وقال  باالتفــاق،  “الترحيب” 
باســم مجلس األمــن القومي جون 
كيربي “ما زلنا نعتقد أن حتديد سقف 

للسعر سيحد من قدرة روسيا على 
االستفادة من سوق النفط.

وقال مســؤول كبير في وزارة اخلزانة 
األوروبي  االحتــاد  قرار  إن  األمريكيــة 
األســواق  تزويد  علــى  ســيحافظ 
“ترسيخ  مع  جيدة  بإمدادات  العاملية 
التأســيس” للخصومات التي جنمت 

عن التهديد بوضع مثل هذا احلد.
حتــدث  الــذي  املســؤول،  وقــال 
للصحافيــني بعــد ســاعات من 
بذلتهــا حكومات  التي  احملــاوالت 
االحتاد األوروبي إلقناع بولندا بقبول 
احلد األقصى، إن هذه اخلطوة ستحد 

النفطية  موســكو  عائــدات  من 
وحترمها من مليارات الدوالرات.

وأضاف أنه “من خالل حتديد السعر، 
فإننا نرســخ للخصومات الكبيرة 
التي أجبرت روسيا على بيع النفط 
مبقتضاهــا، وهــي خصومات باتت 
موجودة بشــكل مــا ألن التهديد 
أجبر  للســعر  أقصى  بوضع حــد 
روســيا على تقــدمي تنــازالت     في 

الصفقات مع الدول املستوردة”.    
جانيت  قالت  منفصــل،  بيان  وفي 
إن  األمريكية  اخلزانــة  وزيــرة  يلني 
تقييد  السعر ســيزيد من  سقف 
إيــرادات احلكومــة في موســكو. 
وأضافت أنه “مع انكماش االقتصاد 
بالفعل وتزايد ضآلة ميزانيتها، فإن 
احلد األقصى للسعر سيقلص على 
الفور من أهم مصادر إيرادات بوتني”.
وبدون هذه اآللية، كان ميكن لروسيا 
أن تصل إلى مشترين جدد بأسعار 

السوق بسهولة.
وقال فــوك فني جنويــن اخلبير في 
قضايــا الطاقة فــي معهد جاك 
67 مليار  إن روسيا كســبت  ديلور 
يــورو من مبيعاتهــا النفطية إلى 
االحتــاد األوروبي منــذ بداية احلرب 
في أوكرانيــا، بينما تبلغ ميزانيتها 
العسكرية السنوية نحو 60 مليار 

يورو.
وتســعى اآلليــة التــي اقترحتها 
بروكســل أيضا إلــى إضافة حد 5 
في املائة أقل من أسعار السوق في 
حال انخفاض سعر النفط الروسي 

إلى أقل من 60 دوالرا.
ويقــول األوروبيون إنه مع قرار أملانيا 
وبولندا مبفردهما وقف الشــحنات 
العام،  عبر األنابيب بحلــول نهاية 
ســتتأثر الواردات الروسية بنسبة 

أكثر من 90 في املائة.

روسيا ترفض تحديد سقف لسعر نفطها وتوقف تصديره لدول ساندته 
اقرته “السبع” واالتحاد االوروبي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، 
امس األحد، أن العراق احتل املرتبة الثانية 
من بني مصــدري النفط ألمريكا متخطيا 
بذلك املكسيك والسعودية خالل األسبوع 

املاضي.
وقالت اإلدارة في تقرير لها، إن “متوســط 
االســتيرادات االمريكية مــن النفط اخلام 
خــالل االســبوع املاضي من تســعة دول 
بلغت 5.417 ماليني برميل يوميا منخفضا 
مبقدار 182 الف برميل باليوم عن األسبوع 
الذي سبقه والذي بلغ 5.417 ماليني برميل 

يوميا”.
وأضافــت أن “صــادرات العــراق النفطية 
ألمريكا بلغــت ما معدله 363 ألف برميل 
يوميــا األســبوع املاضــي، متخطيا كالً 
يحتل  وبذلك  والســعودية  املكسيك  من 
العراق املرتبة الثانية في صادراته النفطية 

ألمريكا بعد كندا”.
كما أشارت إلى أن “اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األســبوع املاضي جاءت من 
كندا و مبعــدل بلــغ 3.354 ماليني برميل 
يومياً، وجاءت السعودية بعد العراق مبعدل 
338 الــف برميل يومياً، وبلغــت االيرادات 
النفطية من املكســيك مبعدل 300 الف 
برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا مبعدل 290 

الف برميل يومياً”.
االســتيرادات  “كمية  فإن  لــإدارة،  ووفقاً 
األمريكية من النفط اخلــام من االكوادور 
بلغــت ما معدله 242 الــف برميل يومياً، 
ومن البرازيل مبعدل 212 الف برميل يوميا، 
و من ليبيا مبعدل 85 الف برميل يوميا، ومن 
نيجيريا مبعدل 50 الف برميل يوميا، فيما 

لم تستورد اي كمية من روسيا”.

العراق ثاني أكبر 
مصدر للنفط إلى أمريكا 

خالل أسبوع
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا املفــوض األوروبي لشــؤون 
الســوق الداخلية تييــري بروتون 
إلى إنشاء "صندوق سيادي أوروبي 
الصناعيــة"  املشــاريع  لدعــم 
ومواجهة قانون خفض التضخم 
األمريكــي الذي انتقــده الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون خالل 
الواليات  إلــى  األخيــرة  زيارتــه 

املتحدة.
وأعرب االحتــاد األوروبي عن قلقه 
تداعيات  أشــهر عدة حيال  منذ 
ريداكشــن  "إينفاليشــن  خطة 
آكت" )قانــون خفض التضخم( 
اخملصصة للمنــاخ وتبلغ قيمتها 
420 مليــار دوالر، وكان قــد دفع 
الرئيس األمريكي جو بايدن باجتاه 
املاضي. وكانت  الصيــف  إقرارها 
هــذه اخلطة فــي صلــب الزيارة 
الرســمية التي أجراهــا ماكرون 
إلــى الضفة األخــرى من احمليط 

األطلسي في األيام األخيرة.
وتنــّص اخلّطة من بني أمور أخرى، 
األفضلية  تعطي  إصالحات  على 
للشركات التي تتخذ من الواليات 

املتحدة مقرًّا، خصوًصا في قطاع 
السيارات الكهربائية والبطاريات 
والتكنولوجيا والطاقات املتجّددة 

و حتى الهيدروجني.
واعتبــر بروتــون، الذي ســبق أن 
هــّدد مطلع نوفمبــر بـ"اللجوء 
إلــى منظمة التجــارة العاملية" 
في هذا امللــّف، أن اخلطة "تؤدي 
إلى اختالالت في املنافســة على 

حساب شركات االحتاد األوروبي"،
وأضــاف أن "مجموعــة عمــل 
أُنشــئت مــع ممثلني عــن البيت 
األوروبية"  واملفوضيــة  األبيــض 

بحسب الفرنسية.
عن  اجلمعــة  ماكــرون  وأعــرب 
مســألة  "تســوية"  في  رغبته 
التــي  التجاريــة  "اإلعفــاءات" 
يطلب االحتاد األوروبي من الواليات 
خطتها  فــي  إدراجها  املتحــدة 
 ،2023 بحلول الربع األول من عام 
بعدما كان قد اعتبر عشية زيارته 
البيت األبيــض أن بعض التدابير 

األميركية "شديدة العدائية".
وأبدى الرئيس األمريكي جو بايدن 
استعداده لتصحيح "عيوب" في 

القانون، بدون أن يذكر بوضوح أي 
استثناءات أو تنازالت.

الذي  بروتون"بعــد االنفتاح  وقال 
حصل عليه الرئيس )ماكرون( من 
واشــنطن، أنا واثٌق من أن جهود 
االحتاد األوروبي ســتعطي ثمارها، 
في أسرع مما نتخّيل، آمل ذلك، رمبا 

في األيام القليلة املقبلة".
في املقابل، أشــار املفــّوض إلى 
ضرورة أن حتّسن أوروبا استقطابها 
في  ومنافســتها  )للشــركات( 
والقطاعات  "التكنولوجيا  مجال 
انتقالها  لنجاح  االســتراتيجية 
األخضــر" خصوًصا إلــى طاقة 
الشمســية  والطاقــة  الريــاح 
والشــبكات الكهربائيــة عبــر 
تنظيمــي "كبير  إطــار  تكييف 

جًدا".
فــي مواجهــة أزمــة الطاقــة 
والسياسية  األميركي  واملنافسة 
بروتون  دعا  الصينية،  االقتصادية 
إلى "إنشاء صندوق سيادي أوروبي 
لدعم املشاريع الصناعية"، بدون 
"التي  الوطنية  اخلطط  نســيان 

ينبغي تنسيقها".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
للتجارة،  العراقــي  املصرف  أصدر 
امس األحد، توضيحاً بشــأن منح 
الــدوالرات مقابل  قروض مباليــني 

أراٍض زراعية.
اإلعالمي للمصرف  املكتــب  وقال 
فــي بيــان، “رداً على ما نشــر في 
إحدى القنوات بشــأن مزاعم قيام 
أحد مستشــاري املصرف العراقي 
الــدوالرات  مبنــح قــروض مباليني 
مقابل متويل مشاريع مقامة على 
أراٍض زراعيــة تقدر قيمتها مليون 
دينار، نؤكــد أن هذا الكالم عار عن 

الصحة وغير دقيق”.
واضــاف، انه “ليس مــن صالحية 
وال  القروض  إعطاء  املستشــارين 
العاملني في املصــرف اال مبوافقة 
املرور  وبعدها  اإلدارة  رئيس مجلس 
تبدأ  واجراءات  مراحل  بسلســلة 
أو من القســم اخملتص  من الفرع 
وتدخل في مراحل عدة، فضالً عن 

والتأكد  املشــروع  وتقييم  دراسة 
من صحة جدواه في حتقيق الغرض 
منه واسترداد مبلغ القرض وضمان 
وحتقيق  العاملة  األيادي  تشــغيل 
املنفعة”، مبينا ان “الضمانات هي 
)عقــارات وأراٍض ومعــدات وآليات 
وغيرهــا تغطــي مبلــغ القرض 

مضافا لها نسبة التحفظ(”.
تكون  واملعدات  “اآلليــات  ان  وتابع 
مســجلة لــدى كاتــب العــدل 
ومرهونة لصالــح املصرف وتكون 
األراضي واملبانــي مقيمة من قبل 
ومرهونة  العقاري  دائرة تســجيل 
لصالح املصرف بحســب ضوابط 
التســجيل العقاري”، مشيرا الى 
ان “املشروع سواء كان مشيدات او 
اليات ومعــدات يكون مؤمناً عليه 
التامني  لدى شــركات  اخملاطر  من 
املعتمــدة وان القــروض متنح في 
التصرف  والميكن  املقترض  حساب 
بهــا اال عن طريق تســديدها الى 

للمشــروع  املنفــذة  الشــركات 
بحسب العقد مع املقترض ويكون 
على دفعــات للتاكد مــن تنفيذ 

املشاريع”.
تأســيس املصرف  “قانون  ان   وأكد 
املشاريع  لدعم  باألســاس  يهدف 
الســتراتيجية والتنمويــة، حيث 
مــول املصــرف عــدة مشــاريع 
متمثلة  مصانــع احلديد والصلب 
االسمنت  ومعامل  ورقية  ومعامل 
ومعامــل االســفلت وغيرها من 
الطاقة  محطات  وكذلك  املعامل 
التجارية  واملــوالت  الكهربائيــة  
واملستشفيات”، موضحا انه “منذ 
استالم سالم اجللبي في 15/ايلول 
/2020 يعمــل املصــرف في منح 
القروض وفقاً للقوانني والتعديالت 

النافذة”.
وأوضح املصرف أن “أبوابه مفتوحة 
القانونيــة  املســتندات  لتقــدمي 

اخلاصة بآلية املنح وإثبات ذلك”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أســعار الذهب “االجنبي 
احمللية  األســواق  فــي  والعراقــي 
بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل 
عاصمــة اقليم كردســتان، امس 
االحــد. وقال مصــدر صحفي ، إن 
الذهب في أسواق اجلملة  أســعار 
ب   شــارع النهر في العاصمة   بغداد 
ســجلت صباح اليوم، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 

اخلليجي والتركي واألوربي 374 الف 
دينار، وسعر الشراء 370 الفاً، وهي 

نفس االسعار ليوم امس السبت.
وأشــار املصدر، إلى أن ســعر بيع 
املثقــال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 
344 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 
341 ألفــا. وفيمــا يخص أســعار 
الذهب فــي محــال الصاغة، فان 
ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 

عيار 21 يتراوح بــني 375 الف دينار 
و 385 ألفاً، فيما تراوح ســعر البيع 
مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً 

و 355 الف دينار.
اربيل فقد  الذهب في  اما اســعار 
شهدت اســتقرارا ايضا حيث بلغ 
سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 
435 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 
385 الف دينار، فيما سجل عيار 18 

بيع 330 الف دينار.

دعوة لدعم المشاريع الصناعية 
ومواجهة قانون خفض التضخم األميركي

“)العراقي للتجارة) ينفي قروضًا 
بماليين الدوالرات ألراٍض زراعية

استقرار أسعار الذهب
 في اسواق البالد
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1775/ش/2022
التاريخ: 2022/11/20

اعالن
الى املدعى عليه/ سالم عداي خلف

محكمة  اصدرت   2022/11/20 بتاريخ 
تكريت  فــي  الشــخصية  االحــوال 
بحقك حكما غيابيا يقضي )بالتفريق 
القضائي للهجــر بينك وبني املدعية 

)هبة محمد علي(
بصحيفتــني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
والتمييز خالل مدة  لالعتراض  قانونياً 
اقصاها ثالثون يوماً من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذاً 

بحقك ومكتسباً درجة الثبات.
القاضي
خير اهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 1000/ج/2022
التاريخ: 2022/11/28

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: ساري سليم 

فرحان داخل القرنفلي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمة 1000/ج/2022 وفق 
احكام املادة 384 من قانون العقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمة في يــوم 2022/12/29 
وفــي حالــة عدم حضورك ســوف 
جترى احملاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

إعالن
الى الشريك

 عبد اهلل صبري موسى
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
وذلك  الناصريــة  فــي  الكائن 
لتثبيت إقــرارك باملوافقة على 
)مرتضى  السيد  قيام شريكك 
حمود جابر( بالبناء على حصته 
املشــاعة في القطعة املرقمة 
املقاطعــة  رقــم   )1302/7(
)16( اســم املقاطعــة )ركيوه 
اجلنوبية( لغرض تسليفه قرض 
االســكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشــر يوماً من داخل 
العراق من  خارج  العراق وشهر 
وبعكسه  اإلعالن  نشــر  تاريخ 
ســوف يســقط حقــك في 

االعتراض مستقبال

نادي شباب الدور 
الرياضي

اعالن
االدارية  الهيئة  تعلن 
لنادي الــدور الرياضي 
مزايدة  اجــراء  عــن 
احملال  لتأجير  علنيــة 
والتي  للنادي  العائدة 
)21 محــال(  عددهــا 
 )21-1( مــن  واملرفقة 
علما ان موعد املزايدة 

بتاريخ 2022/12/12 .
رئيس النادي
لطيف احمد محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة
محكمة جنح البصرة

العدد :- 1705/ج/2022
التاريخ :- 2022/11/30

)اعالن(
الى/ املتهم الهارب:-

 فالح حسن محمد صبيح 
احملمداوي

اإلقامة  انك مجهــول  تبــني  حيث 
هذه  امام  مطلوب  وكونك  والعنوان 
احملكمة في القضية اجلزائية املرقمة 
املادة )32( من  1405/ج/2022 احكام 
تبليغك  اقتضى  قانون اخملدرات فقد 
امام  باحلضور  محليتني  بصحيفتني 
هذه احملكمة صباح يوم 2022/12/28 
لتجيب عن التهمــة املوجهة اليك 
وبخالفة ســوف جتــري محاكمتك 

غيابيا وفق القانون.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 2368/ب/2022
التأريخ/ 2022/12/1

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ عبد اهلل كيمر يوهر

املدعى عليهــم )املدين( / 1.ماجد جفات حســني 2.رافد 
جفات حسني 3.رائد جفات حسني

4.اســيل جفات حسني 5. وســن جفات حسني 6. حيدر 
جفات حسني

تنفيذاً لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)2368/ب/2022( واملتضمــن اعالن املزايــدة العقار املرقم 
)3193/1 م 45 ام حالنه( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء 
كال حســب ســهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة 
العلنية خالل )30( يوم اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في 
صحيفتــني محليتني ، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة 
هذه احملكمة مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمــة التقديرية للعقار بصك معنون 
الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جترى املزايدة في اليوم 
األخير الساعة الثانية عشر ظهراً وإذا صادف اليوم األخير 
عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
موعدا للمزايدة ويتحمل من ترســو عليــه املزايدة أجور 

اإلعالن واملزايدة.
القاضي
ياسني خضير الدريعي

مواصفات العقار/
جنســه/ قطعة ارض تقع ركن على شــارعني خالية من 
املشيدات تقع في منطقة زين القوس بالقرب من مدرسة 

ايالف منطقة مجهزة بكافة اخلدمات
املساحه / 66و292 م2

الشاغل:/ 
القيمة التقديرية ارضا وبنــاء/ 100,000,000 مائة مليون 

دينار عراقي

وزارة الكهرباء
املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية في 

البصرة
م/ اعالن مناقصات

تعلن املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية في البصرة احدى تشكيالت 
وزارة الكهرباء عن اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك حسب الشروط 
واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من مقر املديرية العامة/ قسم 

الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة/ تقاطع الطويسة.
فعلى اصحاب الشركات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية 
الراغبني باملشاركة تقدمي عطائهم حسب الوثائق القياسية وبوضع العطاء 
في ظرف واحد مختوم ومؤشر عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الشركة 
والعنــوان الكامل مع ذكر البريد االلكتروني علــى ان تكتب محتويات كل 
االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كاتبة يد. ويكون شامالً التأمينات 
االولية على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي 
معتمد مببلغ قدره )6،000،000( ســتة ماليني دينار على ان تســتكمل الى 
)5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وســوف يهمل العطاء غير املستوفي 
للشــروط ولن يتم اســتالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت في 
اجلدول ادناه ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما بان 

املديرية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
وملعرفة التفاصيل ميكنكم زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الكهرباء  

ولإلجابة على االستفســارات مراســلتنا على   www.moelc.gov.iq
trad.dept.mgr@moelc.gov.iq 12 البريد االلكتروني

موفق يوسف عزيز
املدير العام وكالة
ورئيس مجلس االدارة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 109
التاريخ: 2022/11/21

م/ إعالن ثاني/ نكول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )الفجر/ قلعة ســكر( 
وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )21( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( 
من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 

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

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1،700،000 مليون وسبعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت41/673بلدية قلعة سكر1

1،700،000 مليون وسبعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت56/763بلدية قلعة سكر2

1،600،000 مليون وستمائة الف دينارسنة واحدةحانوت11/985بلدية قلعة سكر3

2،500،000 مليونان وخمسمائة الف دينار/ نكولسنة واحدةحانوت3/18/252بلدية قلعة سكر4

5,000،000 خمسة مالينيسنة واحدةملعب خماسي17/876بلدية قلعة سكر5

2،300،000 مليونان وثالثمائة الف دينارسنة واحدةكازينو546بلدية قلعة سكر6

1،250،000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة وقوف سيارات447/506بلدية قلعة سكر7

500،000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةبنايةجزء من516بلدية قلعة سكر8

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت17/985بلدية قلعة سكر9

625،000 ستمائة وخمسة و عشرون الف دينارسنة واحدةحانوت18/985بلدية قلعة سكر10

33،000،000 ثالثة وثالثون مليون دينارسنة واحدةساحة بيع املواشي754/1بلدية قلعة سكر11

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت19/985بلدية قلعة سكر12

350،000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةمرافقة صحيةجزء من 451بلدية الفجر13

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك6/2172/2بلدية الفجر14

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك5/2172/2بلدية الفجر15

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك7/2172/2بلدية الفجر16

800،000 ثمامنائة الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك8/2172/2بلدية الفجر17

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك2/2172/2بلدية الفجر18

800،000 ثمامنائة الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك9/2172/2بلدية الفجر19

950،000 تسعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك4/2172/2بلدية الفجر20

950،000 تسعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة ابواب شبابيك3/2172/2بلدية الفجر21

رقم ت
مبلغ التندراملالحظاتاملبلغ التخمينيتاريخ الغلقاسم احملطةاملواداملناقصة

116/2022
نقل كادر مشروع 
محطة كهرباء 
ذي قار املركبة

ذي قار 
2022/12/18املركبة

197.100.000
مائة وسبعة 

وتسعون مليون 
ومائة ألف دينار 

عراقي

اعالن جديد

 75،000
خمسة 
وسبعون 
ألف دينار

االثنني 5 كانون االول 2022 العدد )5028(
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ثقافة 8

قصة قصيرة

شعرترجمة

بوكحيل نبيلة*
يحكــى أن عصفــورة كناري جميلــة، كانت 
تعيش على أعلى غصن من شجرة الصفصاف 
الشــامخة، وكان لها جار من نفس فصيلتها 
يعيش بغصن أسفل منها، وكان يحبها كثيرا 
ويقدم لها املســاعدة عند احلاجة وينشد لها 

اشجى االحلان.
وفي احد األيام عرض عليها أن تكون شــريكة 
حياتــه، فقالــت له بســخرية وهــي ترفرف 

بجناحيها متباهية بريشها األحمر الفاتن:
- كيــف أمكنك التفكير بهذا؟ الم ترى الفرق 
بيني وبينك؟ الميكن أن أنزل من أعلى غضن إلى 
أسفل غصن، أنا أجمل عصفورة في املنطقة 

وأستحق األفضل وأنت تعلم هذا جيدا.
 حزن العصفور كثير وعاد لعشــه مكســور 

اخلاطر.
وبعد فترة تقدم طائر احلسون خلطبتها فقالت 

له:
- ال أنكر أنك وسيم والوان ريشك جذابة جدا، 
وصوتك كذلك، لكن هــذه الصفات ميكن أن 
أجدها في غيرك، فماهو الشــيء املميز الذي 
ســيجعلني أوافق أن أكون شــريكتك؟ فقال 

لها:

- لــن جتدي أفضــل مني، إنــي أعيش بكل 
عــز في حديقة امللك يقدم لــي أجود أنواع 
الغذاء وأملك أقفاصا فاخرة ينظفها اخلدم 
وينقلونها من شــجرة إلى أخرى حســب 
مايناسبني، مقابل أن أطرب املكان بصوتي 
العــذب في كل صبــاح، وأمتلــك حريتي 

الكاملة باقي اليوم.
بعد أن ســمعت العصفورة هــذا الكالم 
وافقت على الفور وغادرت عشــها برفقته. 
وعاشت أيام سعيدة جدا في حديقة امللك.

لكــن  عمر ســعادتها كان قصيــرا ففي 
احد الليالي حــن كانت نائمة بعمق داخل 
القفص شــب حريق مدمر فــي احلديقة، 
وتســبب في حــرق ريشــها اجلميل وحتى 
بعــض املناطق فــي جلدهــا. إعتنى بها 
احلســون في األيام األولى لكن ســرعان ما 
مل منهــا  وإعتبرها حمال ثقيال، وأصبحت 
له العديد مــن الصديقات الالتي يأتي بهن 
للحديقة ويخرج برفقتهن من دون أن يبالي 
مبشاعر زوجته املرمية في القفص من غير 

حول وال قوة.
 أمــا الكناري فقد حزن كثيرا ملا ســمع  مبا 
حــدث حلبيبته وقــرر زيارتها، وملــا رآها في 
تلك احلالة الســيئة عرض عليها املساعدة 
وأخدها لعشه الصغير، إهتم بغذائها حتى 

أنــه أحيانا كان يقدم لها القوت الذي متكن 
من توفيره ويبقى هو جائع وسافر ملسافات 
بعيدة يبحث عن أعشاب مفيدة ليداوي بها 

حروقها. 
وبعد صــراع طويــل مع األلم إســتعادت 
العصفــورة صحتهــا ومنا على جســدها 
ريــش أحمر قــامت وناعم يخطــف األنظار، 
وإستطاعت أن حتلق في السماء من جديد 

بكل حرية.
كان قلــب العصفور ينبض فرحا لشــفاء 
حبيبتــه، لكن عقلــه يعــج بالكثير من 
األســئلة التي لــم يســتطع أن يطرحها 

عليها، من بينها:
- هل هذا حب أم مصلحة؟ وهل ســتبقى 

أم تغادر؟ وهل سترد اجلميل يوما أم تنكره؟
 وكلمــا كان يعود للعش ويجدها هناك في 
إنتظاره يشعر بإطمئنان وراحة كبيرة. وفي 
احد الليالــي لم يجدها... إنتظر لســاعة 

متاخرة لكن لم تعد...
وبعد أشهر طويلة من القلق وجدها برفقة 
و  زوجها، تعلــم صغارها كيــف يحلقون 
تصرفت كأن لم تعرفه مــن قبل، في ذلك 
احلن أخد طائــر الكناري اإلجابة عن جميع 

أسئلته.
*كاتبة من اجلزائر

متابعة ـ الصباح الجديد:
شــّكلت بغداد في مســيرة الروائي واملترِجم 
والتشكيلي الفلســطيني جبرا إبراهيم جبراً 
)1920 - 1994(، أكثر من كونها مجّرد مســتقّر 
عاش فيه بعد نكبة فلســطن عــام 1948. إذ 
مُيكــن احلديث عن متثيل حقيقي لثنائية املدينة 
والكاتب بينهمــا، حيُث احلــدُّ األّول عبارة عن 
فضــاء معرفي، خاصة بزمــن كانت فيه بغداد 
تعيش حلظة أدبيــة ُمزدهرة، واحلــّد الثاني هو 
مثّقف شــامل تفاَعل مع هذا احمليط وصار أهّم 

رّواده.
أُقيمــت مؤخرا فــي »قاعة قرطبــة« تظاهرة 
»بغــداد تُترِجم«، والتي نّظمتهــا »دار املأمون« 

لالحتفاء برّواد الثقافة العراقية.
وقد اّتخذت دورة هذا العام من صاحب »البحث 
عــن وليد مســعود« )1978(، عنوانــاً لها؛ في 
مواءمــٍة بن اســمن، أي بغداد وجبــرا، لطاملا 

ارتبطا ببعضهما طويالً.
وشهد االحتفالية إقامة مؤمتر للترجمة بعنوان 

آفاق  والنشــر:  الترجمــة  »اســتراتيجيات 
التخطيط احلالي واملستقبلي«. كما أعلنت 
»املأمون«، في الســياق ذاته، عن إصدار كتاب 
جديد حمل عنوان »جبرا إبراهيم جبرا: أديباً 

وفّناناً«.
يتأّلف العمل مــن مجموعة مقاالت وّقعها 
ُكّتاب عراقّيون، تناولوا فيها أهم إســهامات 
جبرا في الرواية والنقد، إلى جانب تســليط 
الضــوء على أبــرز محّطات حياتــه، والتي 
، ملا فيها من مواكبة ألحداث سياســية  تُعدُّ
واجتماعية، شــهادًة على واقع األدب العربي 
خالل القرن العشــرين، وليس الفلسطيني 

فقط.
اجلدير بالذكر أّن التظاهــرة لن تقتصر على 
هــذا اإلصــدار التوثيقــي )204 صفحة(، إذ 
من املقّرر أن تقــوم دار »املأمون« بإعادة طبع 
مختارات مــن أعمال جبرا، ســواء ممّا وّقعه 
من ترجمات عن اإلنكليزية، ســبق أن صدرت 
عن الدار نفسها عام 1986، مثل مسرحيات 
شكســبير األشــهر »هاملت«، و«عطيل«، 

و«امللك لير«، أو كتاباته الروائية بالعربية.

أمين الجرادي* 

أَهزُّ أوجاع الّليل
وأرمي مبسبحة الشجون على األرض...

ُمبتلٌّ أرجتف
يطِبق عليَّ ظالم حالك،

والبرد املَتساقط ميأل الفراغ

ُسقوف ُمتقوضة،
ومسكن َخرِب

وضربات من الريح العاصفة...
أخاف أن يتساقط اجلص

أو أن يتصدع اجلدار...

أتخفى في زاوية الُغرفة
أحتسُس احمرار وجهي، 

ونتوء عروقي،
وهذا الذي أَهّزُه يرُكض في الظالم...

يَسعُل قلبي
ى ُمزِمنة كأنها أعراض ُحمَّ
مُمتدة ِمثلي على َسريٍر قدمي

وهذا السكون
يُوقظه صوت نباح كالب

َهبطت إلى الطريق...
   

قبل انبالج الفجر
أو حن أستسلم للنعاس

تخفق أعماقي وترجتف
فأقذُف بِشَتائِمي في الظالم،

وأعود من جديد
أَهُز أوجاع اللِّيل...

* شاعر ميني.

عطاء وجزاء

»المأمون« بصدد إعادة طبع مختارات من أعماله

»بغداد ُتترِجم«.. استعادة جبرا إبراهيم جبرا

حوار

واجملتمعّي وتأثيراته علــى اخلّط اإلبداعّي 
اّلذي تســيرين به؟ ومباذا بدأت بالشعر ام 

بالسرد؟
- املناخ يظّل مرهقا للمــرأة املبدعة ألّن 
بالواجبات  يكّبلهــا  العربــّي  مجتمعنا 
وال يرى في اهتماماتهــا الّثقافّية األدبّية 
والفكرّيــة إالّ أمــورا ثانوّيــة تلهيها عن 
رعاية األسرة وآداء دورها على أكمل وجه 
حّتــى وإن تفانت في ذلــك وجنحت فيه 
جناحــا باهرا، وما ذلــك إالّ ألّنها امرأة ولو 
كان الشــأن يتعّلق بالّرجــل لثّمنوا ذلك 
وفرشوا له سّجاد احلرير ليبرز ويتفّوق. هذا 
املناخ هو اّلذي جعلني أغوص في أسباب 
شقاء املرأة العربّية ومعاناتها مهما كان 

موقعها ودرجة تعليمها. 
والبدايات كانت قراءة املعّلقات والّشــعر 
اجلاهلّي وافتتنت بصوره الّشعرّية وهمت 
بشــعراء عشــقوا املرأة وتغّنوا مبفاتنها 
وجمالها، لكّنني وفي قرارة نفسي كنت 
أشعر أّن الغزل والّشعر يهتّم باستثناءات 
ظرفّية محدودة وأّن الّسرد واحلكي والقّص 
بواقعه  التصاقــا  وأكثر  أقرب لإلنســان 
وبعض  القصيرة  القّصة  املترّدي. فكتبت 
تفرضها  اّلتــي  الّشــعرّية  »الّصرخات« 
بعــض الّظروف الّنفســّية واالجتماعّية 

كمتنّفس أو مهرب حتمّي. 
* ماذا عن أّول قّصــة أو قصيدة، ماذا عن 
رّد الفعل لديك، لدى املتلّقي املتذّوق، لدى 

الّناقد؟ وبالتالي ماذا عن اإلصدار األول؟
-أّول قّصــة نشــرتها كانت فــي جريدة 
بإشــراف  الّثقافــّي  امللحــق  الّشــروق 
الّصحافــّي نورالّديــن بالّطّيب »قميص 
األب« كانت قّصة واقعّيــة أحمل هّمها 
منــذ الّصغر ولــم أحتّرر مــن وطأتها إالّ 
بعد أن نشــرتها. بعد يــوم جاءني تلميذ 
وبيده الّصحيفة يسألني إن كنت حبيبة 
محــرزي اّلتي كتبتها وأّن والــده تأّثر بها 
كثيــرا وكذلك زمالئي األســاتذة واملدير. 
بعدها بقليل نشــرت » قصاص محايد« 
مبجّلة احلياة الّثقافّية اّلتي تشرف عليها 
وزارة الّثقافة وكان لهــا صدى طّيبا جّدا 
لدى نّقاد وأدباء في الّساحة مثل املرحوم 
عبد اجمليد الّربيعي وتوفيق بّكار أســتاذي 
وقدوتي وكان يشرف على سلسلة عيون 
املعاصــرة اّلتــي نشــرت للطيب صالح 

وإميل حبيبي..
أما عن املولود األول فكانت روايتي »الوزر« 
وهي قّصــة اجتماعّيــة بطلها »حامد« 
رجل بســيط ظلمته احلياة وقسا عليه 
اجملتمــع وقــد حظــي باهتمــام بعض 
لكن  األدبّية  واجملاّلت  الّثقافّية  األوســاط 
وألمــور خاّصة أوقفــت كّل متابعة وكّل 
اهتمام وتفّرغت لتربية أبنائي وتعليمهم 
ومتابعة تالميــذي وإفادتهم وتوجيههم 
ملا ينفعهم. ورغم ذلــك فلم أتوّقف عن 
الكتابة يوما واحدا ألّنها كانت البلســم 
اّلذي يضّمد املتاعب وينّســب املشاّق آخر 
الّليــل، عندما آخذ هدنة مــن الواجبات 

العائلّية واملهنّية. 
 * كيف ترين املشــهد الّثقافي الّتونسّي 

والعربي والعاملي؟
-أصدقكم القول أّننا في تونس لم نغنم 
من »الّثورة« إالّ هذه الهّبة اإلبداعّية اّلتي 
والنقد  والّرواية  والقّصة  الّشــعر  طالت 
انتظرناها  هّبــة  الّتشــكيلّية.  والفنون 
طويال بعد أن حتّررنــا من الّرقابة وتكميم 

األفــواه وكبح جماح املبــدع كي يخرس 
صوته فال يســاهم في توعية أو مطلب 
مشــروع أو رغبة في تصحيح مسار شّذ 

عن اإلفادة والّرقّي بالفرد واجملموعة. 
في العالــم العربّي هنــاك وعي بوجوب 
االرتقــاء بالّثقافة واألجمــل الّرغبة في 
الّتواصل بن املبدعن وخير مثال أسعدني 
كثيرا ما بادرت به »اجملالس البغدادّية« في 

الّســنة الفارطة حيث حضرت وفود من 
الّشــعراء والّروائّين والفّنانن إلى تونس 
الّثقافة  دور  اّلتي نّظمت فــي  والّلقاءات 
كانــت ســاعات برقــّي املعرفــة واحملّبة 
والتالقــح الّثقافّي الّنزيــه واّلتي تكّررت 
ثّم عقبها »مهرجان  أيضا  الّســنة  هذه 
نــور تونس للثقافة واإلبــداع« في مدينة 
احلّمامات الّسياحّية. كانت لقاءات مثمرة 
حضرهــا مبدعون من إجنلترا والســويد 

ومصر وأمريكا والعراق واملغرب واجلزائر.
أمــا في العالــم أرى أّن مــن بن عالمات 
إقبال كبارها وصغارها  الّشــعوب  حتّضر 
على األدب والفّن كتابة أو ممارسة أو تلّقّيا. 
وهذا ما يلمســه الّزائر أّول ما تطأ قدماه 
أرض البلــدان اّلتي تثّمــن الّثقافة وتراها 

خير سبيل للتقّدم والّتطّور والّتحّضر.
* لكن الّشائع لدينا أّن هناك فجوة كبيرة 
الغربّية،  والّثقافات  العربّية  الّثقافات  بن 

كيف ميكن برأيك سّد هذه الفجوة؟
- فعال هناك فجوة كبيــرة بن الّثقافات 
األســباب  الغربّية.  والّثقافات  العربّيــة 
متعّددة وأهّمهــا أّننا أهملنا املثّقف ولم 
نهتّم بالّثقافة ولــم نزرع حّب الكتاب أو 
الفّن فــي النشء إالّ ما قــّل وما ال يكّون 
شــخصّية فاعلة مثّقفة تعالج وتوّعي 
وتغّير. واألســباب الّسياسّية أظّنها هي 
اجلهل  يكّرس  الّظالــم  فاحلاكم  األصدق 
والّسذاجة املعرفّية كي ال يقاوم وال يجد 
معارضة شرســة ممّن له احلّجة والبرهان 
على مساوئ من يتحّكم في البالد والعباد. 
ميكن ســّد هذه الفجوة بالّتشجيع على 
نشــر إبداعاتنا في العالم كّله بالّترجمة 
إلى الّلغات األخرى وتسهيل الّتواصل بن 
واملثّقفن لالســتفادة من جتارب  األجيال 
الفريقن وخير مثال علــى ذلك لقاء راق 
جّدا نّظم في جامعة مّنوبة لآلداب قسم 
مثّقفن  ضيــوف  مع  اإلســبانّية  الّلغة 
قدموا من بلــدان مختلفة وعقدوا ندوات 
مختلفة وقد أهــدى الدكتور رضا مامي 
هذه األّيام ديوان أبي القاســم الّشــاّبي 
إلى  الفنيزويّلي بعد ترجمته  الّرئيس  إلى 

الّلغة اإلسبانّية.

* كاتب وصحافي مصري

حوار - أحمد طايل *

متعــّددة الّزوايا اإلبداعّيــة. قاّصة، روائّية، 
ناقــدة، كاتبــة، مقــال، فاعلــة باحلركة 
الّثقافّيــة والفكرّية الّتونســّية، بل أجزم 
أّنها جتاوزت نطاق اإلقليمّية وتأّلقت برحاب 
الّثقافة العربّية، كّل هذه اإلصدارات كانت 
دافعي األكبر إلجراء هذا احلوار مع املبدعة 

الّتونسّية )حبيبة محرزي(:
* نــوّد بداية إلقــاء الّضوء علــى هوّيتك 
العتبة  وما هــي  واإلبداعّية؟  االنســانّية 

األولى لك في عالم االبداع؟
- حبيبة محرزي: ولدت في مدينة األغالبة 
القيروان ودرست بن رحابها ثّم انتقلت إلى 
العاصمة إلمتام تعليمي اجلامعي وتخّرجت 
من كّلّية اآلداب مبّنوبة ألنخرط في ســلك 
الّتعليم الّثانوّي. ولعت بالقراءة واملطالعة 
املكّثفة ثــّم بالكتابة اّلتــي وجدت فيها 
مالذا مــن قلق وجودّي جّراء ظــروف ذاتّية 
الكتابة  حينا وانســانّية عاّمة حينا آخر. 
جّملت وجودي كإنسانة تطمح إلى عالم 
جميــل فيه يطيب العيــش للجميع دون 
ظلم وال انتهــاك حّرّيــات. بالقلم أصرخ 
عندما تخمد األصوات ومتنع من قول احلّق. 
أمــا عتبتي األولى فقد ســبقتها عتبات 
محتشمة لكن أهّمها كان موضوع إنشاء 
في أّول ســنة إعدادّي. كان املوضوع« عدت 
يوما من املدرســة فتفاجأت بحركات غير 
عادّيــة أمــام منزلكم... قــّص ذلك« يوم 
إصالح الفرض قال لي أســتاذنا رحمه الّل 
»الّشــاذلي العاّلني«: أبكيتني، يا حبيبة، 
هل ماتت جّدتك يومها؟ قلت له: ال سّيدي، 
لم متت وما كتبته خيــال.. لم يصّدق في 
البداية ألّنني أطنبت في وصف املشــهد 
وتأثيره الّنفسّي بعد ذلك رّبت على كتفي 
قائال: واصلي. وســيكون لك شــأن كبير 
في عالــم احلرف. وفعال واصلت القراءة ثّم 
الكتابة ولم يكن في نّيتي أبدا أن أنشر وال 
حّتى أن أقرأ ما أكتــب. كنت أكتب ألرتاح 
مــن حمل يرهقنــي حّتى روايتــي األولى 

عنونتها »الوزر«
* مــا تأثير املناخ األســرّي والعائلّي األكبر 

األديبة التونسية حبيبة محرزي:

المشهد النقدي العربي مضطرب والتصنيف األنثوي والذكوري صائب

في العالم العربيّ هناك 
وعي بوجوب االرتقاء 

بالّثقافة واألجمل الرّغبة 
في التّواصل بين المبدعين 

وخير مثال أسعدني كثيرا 
ما بادرت به »المجالس 
البغداديّة« في السّنة 

الفارطة حيث حضرت 
وفود من الشّعراء 

والرّوائيّين والفنّانين إلى 
تونس

األديبة التونسية حبيبة محرزي

أوجاع الليل

لوحة للفنان »هاشم حنون«
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تحذير من تناول البروكلي والتوت
حــذرت وكالة معايير الغــذاء البريطانية من أن تناول 

البروكلي والتوت قد يتسبب باإلصابة بكوفيد19-.
وكشــفت اختبارات أجرتها الوكالة مؤخرا أن فيروس 
كورونــا يعيــش لفترات أطــول علــى األطعمة ذات 
األسطح غير املستوية مثل البروكلي والتوت، مقارنة 
مع اخلضــراوات والفواكه ذات القشــرة الناعمة مثل 

التفاح.
لكن علماء الوكالة أكدوا بأن مخاطر تناول البروكلي 
والتوت على املســتهلكني ما تزال منخفضة للغاية، 

وفق ما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وأظهرت االختبارات املعمليــة اخلاصة بوكالة معايير 
الغذاء البريطانية، أن فيروس »ســارس- كوف2-« رصد 
على العبــوات واملواد الغذائية مبا فــي ذلك الفاكهة 
واملشــروبات املعبأة في زجاجات، والتــي قد يضعها 

الناس في أفواههم من دون طهي أو غسل.
وتباينت النتائج، حيث أظهرت معظم األطعمة التي 
مت اختبارها انخفاضا ملحوظا في مســتويات التلوث 

بالفيروس خالل الـ 24 ساعة األولى.
وأكد اخلبراء أن ما توصلوا إليه من نتائج »يعزز احلاجة 
إلى اتباع إرشــادات صارمة بشــأن احلفاظ على تدابير 
املناولة الصحية املناسبة وعرض األطعمة غير املعبأة 

أو املغلفة«.

اكتشاف بقايا سحلية من العصور 
السحيقة في بريطانيا

اكتشف العلماء بقايا سحلية قدمية لم تكن معروفة 
من قبل في أقبية متحف التاريخ الطبيعي في لندن، 
يقــدر عمرها بـ202 مليون ســنة، في حــني أن أقدم 

سحلية مكتشفة كان عمرها 180 مليون سنة.
وميثل هذا االكتشــاف الذي أعلن عنه اجلمعة املكتب 
الصحفي جلامعة بريستول البريطانية البقايا األقدم 

لهذه اجملموعة من الزواحف.
وقال مايكل بينتون، األســتاذ في جامعة بريســتول 
»لقد بات اكتشاف هذه احلفرية حدثا مهما جدا لعلم 
احلفريات، ألنه يعطي إزاحة زمنية للتقديرات السابقة 
لظهور الســحالي األولى إلى ما يقرب من 30 مليون 

سنة في عمق املاضي.
وأضاف بينتون: »فــي ذلك الوقت، أعيــد بناء النظم 
البيئية لألرض بشكل جذري، مما أدى إلى ظهور العديد 

من اجملموعات املوجودة من النباتات واحليوانات«.
أول  احلاليــني، ظهــرت  احلفريــات  لعلمــاء  ووفقــا 
ليبيدوصــورات، وهي مجموعة كبيــرة من الزواحف، 
والتي تشمل السحالي احلديثة واحلرباء على األرض في 
منتصف العصر اجلوراسي، منذ نحو 180-170 مليون 

سنة
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ملونشريط

متابعة ـ الصباح الجديد:

وجد الباحثون تغيــرات كبيرة في 
أدمغة اآلباء بني فترة ما قبل الوالدة 
وما بعدها، حيــث حدثت تغييرات 
رئيسية مرتبطة باملعاجلة البصرية 

واالنتباه والتعاطف جتاه األطفال.
وكما هو احلال مع ممارسة أي مهارة 
جديدة، فإن جتربة رعاية الرضيع قد 
تترك بصمة في أدمغة اآلباء اجلدد، 
األعصاب  ما يســميه علماء  هذا 
التجربة، مثل  الناجتة عن  باللدونة 
تغيرات الدمــاغ التي حتدث عندما 
تتعلم لغــة جديــدة أو تتقن آلة 

موسيقية جديدة.
توصلــت  لألمهــات،  بالنســبة 
دامغة  أدلة  إلــى  احلديثة  األبحاث 
على أن احلمل ميكن أن يعزز املرونة 

العصبية.
بالرنــني  التصويــر  وباســتخدام 
الباحثــون  حــدد  املغناطيســي، 
في  النطــاق  واســعة  تغييــرات 
تشــريح أدمغة النســاء من قبل 

احلمل إلى ما بعده.
وجنــدت الدراســة التــي أجريت 
بالتعاون بــني جامعتني واحدة في 

كاليفورنيــا والثانية فــي مدريد، 
40 رجالً، 20 في إســبانيا و20 في 

كاليفورنيا.
ووضع كل واحد منهم في ماسح 
املغناطيســي،  بالرنني  التصويــر 
من  العديــد  الدراســة  ووجــدت 
اآلباء  أدمغة  املهمة في  التغييرات 
من فترة ما قبل الوالدة إلى ما بعد 
الوالدة والتي لم تظهر لدى الرجال 
أطفــااًل خالل  ينجبوا  لــم  الذين 

نفس الفترة الزمنية.
والثقافية  االجتماعيــة  العوامل 
والنفســية التي حتدد مدى تفاعل 
اآلباء مع أطفالهم قد تؤثر بدورها 
على التغييــرات في العقل األبوي، 
وهذا ما يثير تســاؤال حــول ما إذا 
التي  األســرية  السياسات  كانت 
الذي يقضيه  الوقــت  تعزز مقدار 
أثناء فترة  اآلباء في رعاية األطفال 
ما بعد الوالدة املبكرة قد تســاعد 

في دعم منو الدماغ األبوي.
وعلى الرغم مــن أهمية اآلباء في 
تنميــة الطفل، لم متيــل وكاالت 
األولوية  إعطــاء  إلــى  التمويــل 
ألبحاث مماثلــة، ولكن هذا قد يبدأ 
فــي التغيير مع ظهــور املزيد من 

النتائج.

اعداد - زينب الحسني:  
حــذرت دراســة أشــرفت عليها 
منظمة الصحة العاملية الشباب 
وحّثت  السماعات،  استعمال  من 
الشركات املصنعة على بذل املزيد 

حلماية السمع في املستقبل.
وقالــت تقديرات الدراســة التي 
نشرتها مجلة »بي إم جي غلوبال 
مليــون   430 نحــو  إن  هيلــث«، 
شــخص حالياً معرضون لفقدان 
السمع، وأن هذه النسبة خطيرة.

ووجــدت الدراســة أن %48 مــن 

الشباب املشــاركني في الدراسة 
يتعرضون ملستويات غير آمنة من 
في  أو  السّماعات،  عبر  الضوضاء، 

أماكن الترفيه واحلفالت.
وشارك في الدراسة 19 ألف شاب، 
بــني 12 و34 عامــاً، وتبني أن 24% 
غير  سماعات  يستعملون  منهم 

آمنة.
بني  ما  الدراســة تعرض  ورجحت 
670 مليوناً و1.35 مليار شــخص 

خلطر الصمم بحلول 2050.
خبيــر األذن واألنــف واحلنجــرة، 

الدكتور إليــاس ميكايليدس قال 
في وقــت ســابق: إن العديد من 
املرضى يعانون من مشكالت مثل 
األلــم وفي بعض احلــاالت خروج 

السوائل من آذانهم.
وأشــار إلــى أن الشــيء الوحيد 
أنهم  بينهم جميعا هو  املشترك 
بشكل  األذنني  يرتدون ســماعات 
منتظم، إما مــن أجل وظائفهم 
أو أثناء التدريب في صالة األلعاب 

الرياضية.
ويشــرح الدكتور ميكايليدس أن 

ارتداءها لفترات طويلة من الوقت 
أن يســبب مشــاكل مثل  ميكن 

األكزميا والتهابات األذن.
الشمع  يتراكم  أن  وأضاف: »ميكن 
واألوساخ عليها، وإذا كانت رطبة، 
فيمكــن أن يــؤدي إلــى اإلصابة 

بالعدوى«.
وتابــع: »أود أن أوصي اجلميع بنزع 
سماعات األذنني ملدة خمس دقائق 
على األقل كل ســاعة، في حالة 
اســتخدامها باســتمرار، إلدخال 

بعض الهواء في األذن«.

الصحة العالمية: السماعات تهدد مليار شاب

دراسة: اإلبوة قد تغير عقول الرجال
تدعم نمو »الدماغ«.. 
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الدوحة ـ وكاالت:

تأهل منتخب فرنســا إلى ربع نهائي 
مونديال قطر بفوزه أمس على نظيره 
البولنــدي بثالثة اهداف مــن دون رد 
تناوب على تســجيلها أوليفيه جيرو 
44 وكيليــان مبابي 74 و90.. في حني 
سجل ليفاندوفســكي هدف بولندا 
من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7 بعد 
فرنسا  وينتظر  احلكم..  بقرار  إعادتها 
الفائز مــن لقاء إجنلترا والســينغال 
في لقاء ربع النهائي مســاء السبت 

املقبل.
الهداف  جيــرو  أوليفييــه  وأصبــح 
التاريخــي ملنتخــب فرنســا بعدما 
سجل في شــباك املنتخب البولندي 
هدفه رقم 52 في مســيرته الدولية 
مع منتخب الديوك.وجتاوز جيرو بذلك 
الفرنسية  والكرة  آرســنال  أسطورة 
تييري هنري الهداف التاريخي السابق 
للمنتخب الفرنسي برصيد 51 هدفاً.

وســجل جيرو هدف التقدم لفرنسا 
في شباك بولندا في الدقيقة 44 من 
عمر املباراة التي تقام ضمن الدور ثمن 
 FIFA النهائي من بطولة كأس العالم
2022™.وهذا هــو ثالث أهداف  قطر 
العالم احلالية فدخل  جيرو في كأس 

بذلك ضمن قائمة هدافي البطولة.
إلــى ذلــك، وبرغــم مطــاردة لعنة 
اإلصابــات لعــدد كبير مــن جنومه، 
ملواصلة  البرازيــل  منتخب  يســعى 
حلمــه نحو اســتعادة لقــب كأس 
العالــم الغائب عــن خزائنه منذ 20 
اجلنوبية،  يواجــه كوريا  عاما، حينما 
مســاء اليوم، في دور الـــ16 ملونديال 
قطر.وقبــل املواجهــة املرتقبة التي 
جترى علــى ملعب )974(، تعرض 5 من 
جنوم منتخب )السامبا( لإلصابة خالل 

البطولة، حيث كانت البداية مع أبرز 
جنومه نيمــار، الذي تعرض اللتواء في 
كاحل القدم في بداية لقاءات البرازيل 
بالبطولــة أمام منتخــب صربيا، مما 
تسبب في غيابه عن مباراتي الفريق 

األخريني مبرحلة اجملموعات.
كما يعاني دانييلو وأليكس ســاندرو 
أمام  اللعب  من إصابة حرمتهما من 
الكاميرون، في آخــر مباريات البرازيل 
بــدور اجملموعــات، والتــي شــهدت 
إصابتني بالغتني في الركبة لكل من 

جابرييل جيســوس وأليكس تيليس، 
اللقاء. اســتكمال  لعــدم  ليضطرا 
وفي حني يســابق نيمار الزمن للحاق 
مبواجهة كوريا اجلنوبية، خصوصا بعد 
مشاركته في تدريبات الفريق مؤخرا، 
الشــكوك مازالت حتوم بشــأن  فإن 
إمكانية مشاركة ساندرو ودانييلو في 
اللقاء، في حني تأكد غياب جيسوس 
وتيليــس عن باقي مباريــات البرازيل 
فــي املونديال.وأظهــرت الفحوصات 
الطبية التي أجراها جيسوس حاجته 

لالبتعاد عن املالعب ملدة شهر تقريبا، 
أمــا تيليس فرمبــا يخضــع جلراحة 
عاجلة، بعد اصطدامه القوي مع أحد 
في  نيمار  الكاميرون.وشــارك  العبي 
تدريبات الكرة ألول مرة مســاء أمس 
األول، وكتب على حسابه اخلاص مبوقع 
)تويتر( للتواصل االجتماعي »أشــعر 
بأنني في حالة جيــدة، علمت بأنني 
سأفعل هذا اآلن«، ليعزز اآلمال بشأن 

إمكانية خوضه اللقاء.
وفي حــني ســتكون هذه هــي أول 

اجلنوبية  وكوريا  البرازيل  بني  مواجهة 
في كأس العالم، فإن املنتخبني التقيا 
من قبل فــي 7 مواجهات ودية، كانت 
الالتيني  للمنتخب  األفضلية خاللها 
الــذي حقق 6 انتصــارات مقابل فوز 
عام  اآلسيوي  ملنافســه  فقط  وحيد 

.1999
وحمل آخر لقاء ودي جرى بني الفريقني 
الذي  الكوري،  ذكرى سيئة للمنتخب 
تلقى خسارة مذلة )1-5( أمام البرازيل 
6 أشهر فقط. بالعاصمة سول قبل 

يذكر أن الفائز من هذا اللقاء ســوف 
يلتقي يــوم اجلمعة املقبــل في دور 
من  الفائز  مــع  باملونديال  الثمانيــة 

مباراة اليابان وكرواتيا.

كرواتيا مستعدة للقاء اليابان
من جانبه، حســم زالتكو داليتش، 
اجلدل  ملنتخب كرواتيا،  الفني  املدير 
دوليا  مودريتش  لــوكا  اعتزال  حول 
بعــد انتهاء النســخة احلالية من 
كأس العالم.وقال زالتكو، في مؤمتر 
صحفي قبل مواجهة اليابان مساء 
اليوم االثنني في دور الـ16 من كأس 
العالم، إن »مودريتش مســتمر في 
مشــواره الدولي بعد مونديال قطر 
وسيخوض بطوالت أخرى، إنه العب 
مهم لكرواتيا ونتطلع لالســتفادة 
مــن خبراته«.وأكــد أن »املنتخــب 
الكرواتي يتطور ويتحسن يوما بعد 
اآلخــر، وتأهله للــدور ثمن النهائي 
»نكن  متاما«.وأضاف  مستحقا  كان 
كل االحتــرام للمنتخــب الياباني 
الذي فــاز علــى أملانيا وإســبانيا. 
املنافس سيلعب بفلسفة محاربي 
عالية«. قتالية  وبروح  الســاموراي 

وتابــع مدرب كرواتيــا »نعلم جيدا 
حللنا  اليابانــي،  املنتخــب  قدرات 
كافــة التفاصيــل عن منافســنا 
وجاهزون لكافة الســيناريوهات مبا 
الترجيح«. لضربــات  اللجوء  فيها 

وأشــار إلــى أن املنتخــب الياباني 
يجيــد التحول من الدفاع للهجوم، 
إال أن األهم بالنســبة لــه التركيز 
ألبعد احلــدود خصوصا في الكرات 
الثابتة والهجمات املرتدة.وأوضح أن 
بورنا سوسا العب منتخب كرواتيا، 
ســيخضع الختبار طبــي لتحديد 
موقفه من خوض لقــاء اليوم امام 

اليابان.

اليوم.. البرازيل تتحدى مغامرة كوريا الجامحة وكرواتيا مستعدة لليابان

مبابي يتألق ويقود ديوك فرنسا لربع نهائي المونديال بثالثية في شباك بولندا 

 تعتمد ثالث خطط خطــة آنية مؤقتة » 
خطة متوسطة املدى، خطة طويلة املدى، 
وتنفذ ثالثــة برامج لتطوير كــرة القدم، 
تأهيل املدربني،  تأهيل املنتخبات،  انشــاء 

مراكز التدريب«.
وفــي عالم املرمى تعتمــد على 3 مدربني 
الواحد مع  الفريــق  املرمى فــي  حلــراس 
مباراة  فــي  املتقدمة  والفــرق  املنتخبات 
اليابــان واالمــارات والتــي اقيمت ضمن 
اقيمت على  والتي  العالم  تصفيات كأس 
نادي العني شاهدت بالعني اجملرده ٣ مدربني 
اول و٢ مســاعدين  حراس مرمى مــدرب 
وباجلانــب املقابــل الكابنت االنيق حســن 
اسماعيل وحده يشرف على تدريب االبيض 
يدرب بسرعة فائقة يركض للجانب األمين 
وااليســر كي يتمكــن ان يخــرج عمليه 

االحماء بشكل سريع.
 تقنيه اليابان درسا علينا ان نستفيد منه 
وحتى عندما يبدأ الالعب بالشــوت على 
احلارس األساســي أثناء االحمــاء املدربني 
املســاعدين ملدرب حــراس املرمى يلعبون 
كــرات جانبيــه للحارســني البديلني في 
الوقت نفســه من دون التأثير على احلارس 
األساسي وهكذا تتبادل األدوار بني احلراس 

وفق تنسيق قل نظيره.

* مدرب عراقي محترف

اسرار نجاح اليابان في 
مونديال 2022

مبابي يقود هجمة على مرمى بولندا أمس

نعمت عباس*

الرباط  ـ وكاالت:
املغربية  احلكومة  اســتجابت 
منتخــب  جماهيــر  ملطالــب 
في  املوجودين  األطلس  أســود 
وليد  املدرب  كتيبة  لدعم  قطر 
العالم  فــي كأس  الركراكــي 
املغربي  املنتخب  2022.وتأهــل 
للدور ثمن النهائي بعدما احتل 
السادســة،  اجملموعة  صــدارة 

ورافقه منتخب كرواتيا.
وســيلعب رفــاق حكيم زياش 
النهائي ضد  الــدور ثمــن  في 
منتخب إسبانيا يوم غد الثالثاء 
في ملعب املدينــة التعليمية.
امللكيــة  الشــركة  وقــررت 

االســتجابة  للطيران  املغربية 
ملطالــب أنصار األســود الذين 
مباراة  بعد  العودة  عليهم  كان 
ختــام دور اجملموعات ضد كندا، 
العــودة لهم. تواريخ  وغيــرت 
كافة  مع  الشــركة  وتواصلت 
اجلماهير التــي طالبت بتمديد 
بقائها وتعديــل موعد عودتها 
وفقا خلطاب مشترك  للمغرب، 
بني الشــركة واحتاد كرة القدم 
والتربية  الرياضة  ووزارة  املغربي 

والتعليم.
وتضمن اخلطــاب التأكيد على 
األسود   ألنصار  تسهيالت  وجود 
بالعودة بعد مباراة ثمن النهائي 

ضد إسبانيا.كما أفسحت اجملال 
في  اجلماهير  بقاء  مدة  لتمديد 
لدور  املغرب  تأهل منتخب  حال 
الثمانية.ووفقا للخطاب نفسه 
ســيتم تنظيم رحالت إضافية 
بني الدار البيضاء والدوحة لنقل 
املئــات من جماهيــر املنتخب 
املغربي، ممن حصلوا على تذاكر 
هذا  إسبانيا.وسيستمر  مباراة 
اجلســر اجلوي فــي أمس األحد 
وغد الثالثاء مبعدل 5 رحالت في 
احلضور  الواحــد لضمان  اليوم 
القوي ألنصار األســود في هذه 
املباراة املهمــة في تاريخ الكرة 

املغربية.

صنعاء ـ وكاالت:
أعلــن الشــيخ أحمــد صالح 
العيســي، رئيس االحتاد اليمني 
لكــرة القدم، عن قــرب وصول 
برنامج  ألف كرة قدم ضمن   30
F4S لدعم كرة القدم للمدارس 
الذي يديــره FIFA، بالتعاون مع 
اخلبر  وبحســب  اليونســكو.. 
املنشور في موقع االحتاد اليمني، 
فقد أكد العيسي أن هذه املبادرة 
تستهدف تعزيز املهارات احلياتية 
وتطوير الكفاءات من خالل كرة 
القدم، وأشاد ببرنامج F4S الذي 
واحلكومة  الكرة  احتاد  يســاعد 
لتعزيز أولويات التنمية الوطنية 
عبر إشراك النشء والشباب في 
قد  أنه  وأوضح  فاعلة..  أنشطة 

مت عمــل الترتيبــات األولية مع 
الســلطات املعنية فــي بالدنا 
من  الهبة  هــذة  تعفــى  حتى 
الرســوم اجلمركية كونها تأتي 
كدعم ألنشــطة وبطوالت كرة 
وطالب  املــدارس..  فــي  القدم 
بالتعاون  اجلميــع،  االحتاد  رئيس 
املدارس  إلــى  الكرات  لوصــول 
املســتفيدة مــن البرنامج، من 
أجــل حتقيق األهــداف املرجوة، 
القدم،  كــرة  في  املواهب  وإبراز 
وإتاحة الفرصة أمامها لتحقيق 

التميز والنجومية.
 F4S جديــر بالذكــر أن برنامج
يشــمل توفير املعــدات )مبا في 
التي   )adidas القدم  ذلك كرات 
املدارس؛  على  توزيعها  ســيتم 

ودعــم 50 ألــف دوالر لتنفيــذ 
هي  املدارس  باعتبــار  البرنامج، 
أكثر الســبل فعاليــة وكفاءة 
إلشــراك النشء والشــباب في 
مناطق  مختلــف  في  الرياضة 

اليمن دون متييز.
ويهدف البرنامج إلى املساهمة 
فــي تعليــم وتنميــة ومتكني 
حوالي 700 مليــون طفل حول 
العالم، ويســعى إلى جعل كرة 
القدم في متنــاول اجلميع وإلى 
دمج أنشــطة كــرة القدم في 
مع  بالشــراكة  التعليم،  نظام 
الســلطات املعنيــة وأصحاب 
املصلحة، وأيضــا ضمان إتاحة 
كرة القدم جلميع املتعلمني دون 

متييز.

الدوحة ـ وكاالت:
دا ســيلفا،  نيمــار  النجــم  زف 
نبأ  البرازيــل،  منتخب  مهاجــم 
سعيًدا جلماهير منتخب السامبا، 
قبــل مواجهة كوريــا اجلنوبية.. 
لإلصابة،  تعــرض  قد  نيمار  وكان 
خالل مواجهــة صربيا، في اجلولة 
األولــى جملموعــات كأس العالم 
قطــر 2022، وغاب عن مواجهتي 

سويسرا والكاميرون.
نيمار، عبر صفحته على  ونشــر 
»فيــس بوك« صورًا لــه من مران 
أمــس،  أول  البرازيــل،  منتخــب 
أنني  »أشــعر  عليهــا:  وكتــب 
بحالــة جيدة، علمــت أنني قادر 
منتخب  اآلن«.ويستعد  ذلك  على 
البرازيــل ملواجهة كوريا اجلنوبية، 
مساء اليوم اإلثنني، في دور الـ16 
لبطولة كأس العالم.. ويســعى 
منتخب البرازيــل للتتويج بلقب 

املونديال، بعد غياب 20 عاًما.
في حــني، لــن يتمكــن غابريال 
جيســوس وأليكــس تيليس من 
مواصلة مشــوارهما مع البرازيل 
فــي كأس العالــم FIFA قطــر 
إصابة  بســبب  وذلــك   ،™2022
تعرضــا لهــا في اخلســارة أمام 
الكاميرون )صفر1-( وفق ما أعلن 
املنتخب  وقال   .. بالدهما  منتخب 

البرازيلي في بيــان قبل مواجهة 
اليوم  اجلنوبيــة مســاء  كوريــا 
األثنــني في ثمــن نهائي »خضع 
أليكس تيليس وغابريال جيسوس 

لفحوص ».
منهمــا  كل  »خضــع  وتابــع 
املغناطيســي  بالرنني  لفحــص 
أكد  ممــا  اليمنى  ركبتــه  علــى 
إصابتهما واســتحالة تعافيهما 
للمشــاركة فــي كأس العالم«.
مباراة  خالل  الالعبان  واســُتبِدل 
التــي  الهامشــية  اجلمعــة 
أمام  صفر1-  البرازيليون  خسرها 
الكاميرون على ملعب لوســيل، 

فــي الدقيقتني 54 و64 بســبب 
اإلصابة.وبــدا تأثر تيليس كبيراً إذ 
انهار بكاًء إدراكاً منه على األرجح 
أن مشــواره في هذا املونديال قد 

انتهى.
وتشــكل إصابة ظهير إشبيلية 
اإلســباني بشــكل خاص ضربة 
قاســية لفريق املدرب تيتي الذي 
يعاني أصالً دفاعياً في ظل إصابة 
العبي يوفنتــوس اإليطالي دانيلو 
ســاندرو  وأليكس  الكاحل(  )في 
الكثير  الفخذ(، فيمــا ميلك  )في 
لتعويض  الهجومية  اخليارات  من 

جنم أرسنال اإلجنليزي.

جسر جوي جديد لدعم األسود أمام إسبانيا

اليمن يحصل على 30 ألف كرة من الفيفا

نيمار يزف أنباء سارة لجماهير البرازيل 
وجيسوس وتيليس خارج المونديال 

نيمار
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بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتحــت أمس مباريــات اجلولة 
لدوري  األولى  املرحلة  من  الثامنة 
الكرة املمتاز، فقد اقتنص احملترف 
البرازيلي برونــو باولو ثالث نقاط 
ثمينــة لفريقــه النجــف على 
عندما  القاسم  مضيفه  حساب 
ســجل هدف الفــوز الثمني في 

الدقيقة 40.
احلدود  تعادل  أخــرى،  مباراة  وفي 
والكــرخ بهــدف ملثله، ســجل 
للحدود مصطفى محمود 59 من 
ركلة جزاء وللكــرخ نهاد محمد 
انتهت  نفســها  وبالنتيجة   ،77
مباراة نفط البصرة ودهوك، سدل 
64 وللثاني  لألول أحمــد جــالل 

الغاني احملترف بريس أبوكو 59.
وتســتكمل بقية املباريات اليوم 
الثالثــاء، اذ يلعب الكهرباء وزاخو 
في ملعــب الزوراء في الســاعة 
2 ظهــرا تعقبها في الســاعة 
6 مبــاراة الزوراء ونفط الوســط 
ذاته، وجتــرى مباراة  امللعــب  في 
نفــط ميســان والصناعــة في 
ملعب األول في الساعة 2 ظهرا 
ويلتقي كربــالء ونوروز في ملعب 
الســاعة  في  الدولــي  كربــالء 
ويتواجه  مســاء  االربع  اخلامسة 

القمة  لقاء  والشرطة في  اجلوية 
الشــعب  ملعب  في  اجلماهيري 
الدولي في الســاعة 8 مســاء.

الترتيب  صدارة  في  اجلوية  ويقف 
وله 15 نقطة ثــم للكهرباء 14 
نقطة ثاني الترتيب متقدما على 

النجف الثالث بفارق األهداف.

دوري الدرجة االولى
أقيمــت أمس، ســت مواجهات 
ضمن منافســات اجلولة الرابعة 
لدوري الدرجة األولى لكرة القدم.

وكانت نتائج أمس، أيضا شهدت 
، فوز فريق نادي احلسني على فريق 
نــادي الناصرية بهــدف من دون 
مقابــل ، في حني فــاز فريق نادي 
عفــك على فريق نــادي الصليخ 
بنتيجة 3 – 2 ، وتعادل فريق نادي 

الشرقاط مع فريق نادي املصافي 
بنتيجــة  0 – 0 ، كما تعادل فريق 
نادي املرور مع فريق نادي السماوة 
بنتيجــة 0 – 0، وتعادل فريق نادي 
ديالــى مــع فريق نــادي الكوفة 
بنتيجــة 0 – 0، واخيــراً فاز فريق 

نادي امانــة بغداد على فريق نادي 
االتصاالت بنتيجة  2 – 1 .

كاساس يعد ببناء منتخب 
قوي

اعــرب مدرب  اخــر،  من جانــب 
االســباني  العــراق  منتخــب 
خيسوس كاســاس، عن إعجابه 
بعدد من العبــي الدوري العراقي 
وتعهد بإعداد منتخب قوي وقادر 
على متثيل العراق باحملافل الدولية.
وقال عضو االحتــاد العراقي لكرة 
القــدم فــراس بحر العلــوم إن 
»كاســاس يعمل بجــد من اجل 
اعادة املنتخــب العراقي وجتهيزه 
للمرحلــة املقبلة ، ســيما وانه 
لديه  وتولدت  املمتاز  الدوري  يتابع 
لبناء  جيــدة  ومعلومات  فكــرة 

منتخب آني ومستقبلي«.
واضــاف ان »كاســاس اعجــب 
ببناء  ووعد  العراقيــني  بالالعبني 
قادر علــى متثيل  منتخب قــوي 
قوية«. بطــوالت  فــي  العــراق 
إن  قائالً،  العلوم  بحر  واســتطرد 
مساندون  االحتاد  وأعضاء  »رئيس 
بشــكل كبير ملهمة كاســاس 
لتهيئــة األجواء وتوفير وســائل 
النجاح ، وتسهيل مهمة إجراءات 
يقنعون  الذيــن  احملترفني  دعــوة 

مبستوياتهم املدرب كاساس«.

البرازيلي باولو يقتنص ثالث نقاط للنجف
 وتعادالن ايجابيان لنفط البصرة والحدود 

الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز تختتم اليوم بست مواجهات

صراع على الكرة في لقاء نفط البصرة ودهوك أمس

قوة أمن المالعب
يعلــم اجلميع اهميــة قوة امــن املالعب في 
احملافــل الرياضية احمللية وضــرورة تواجدها بني 
اروقة املنشــآت الرياضية وما مــدى الواجبات 
امللقاة على عاتق منتســبيها من اجل حفظ 
وتابعنا  الرياضيــة،  واجلماهير  الالعبــني  ارواح 
عن كثب تعاملها مع اجلماهير واســهمت في 
فض املشــكالت التي حتدث أحيانا في املالعب 
وتعريــض حياتهم للخطر في ســبيل تنفيذ 

واجباتهم. 
لكن لألسف ســمعنا ان وزارة الداخلية حلت 
منتسبي شــرطة امن املالعب وتنسيبهم الى 
الشرطة احمللية وشــطرهم الى قسمني كرخ 
ورصافة، وفيما لو نفذ هذا القرار ســيضعف 
هــذه القــوة التي تقــع علــى عاتقها حفظ 
امن املالعــب كافة، وال اخــص بالذكر مالعب 
كــرة القدم فقط بــل كل االلعاب حيث مهام 
عملهم يتطلــب العدد باإلضافــة الى اخلبرة 
املتراكمة عبر سنوات طوال ناهيك عن الدورات 
التطويريــة التي خاضها املنتســبون وكيفية 
التعامــل مع اجلمهــور الرياضــي عند حدوث 
اعمال شــغب ال قدر اهلل، فشــطرهم يعني 
تناقص اعداد املنتســبني في الواجبات وتخيل 
كيف تكون الواجبات جتــاه اعداد اجلماهير في 

املالعب، السيما املباريات اجلماهيرية.
قوة امــن املالعب، تعد أحد اهــم الركائز التي 
تعتمد عليها رياضتنا بشــتى اجملاالت والبد من 
دعمها وتوفير مستلزمات جناح عملها خصوصا 
في دوريات كرة القدم املمتاز ودوري الدرجة االولى 
باإلضافة الــى ألعاب الســلة والطائرة واليد 
الفرديــة كلها حتتاج لرجال  وبطوالت االلعاب 
امن مالعب، وســبق للقوة وان تصدت للعديد 
من املشــاكل وحلت االمور بشــكل إنسبابي 
السيما في املباريات اجلماهيرية الكبيرة والتي 

يفوق عدد اجلماهير استيعاب املالعب احيانا.
لذلك نتمنى من وزيــر الداخلية ان يتريث بهذا 
القرار وان ميد يد العون ملنتسبيها الذين عملوا 
بكل جد طوال الســنوات املاضية واكتســبوا 
خبرة طويلــة في اختصاصهــم حفاظا على 
اروح اجلماهيــر الرياضية والالعبني كي ال تتكرر 
مأساة مباراة فريقي االهلي واملصري في ملعب 
»بورسعيد« ضمن مباريات الدوري املصري والتي 
راح ضحيتها ٧٤ مــن اجلماهير نتيجة ألعمال 
شعب لم يتم الســيطرة عليها، كما البد وان 
نذكر اننا مقبلون على تنظيم بطولة خليجي 
٢٥ فــي مدينــة البصرة وهــذا بتطلب جهود 

كبيرة لتنظيم االمور األمنية.
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بغداد ـ فالح الناصر:

جنح احتــاد التايكوانــدو الباراملبي الذي 
شــكل حديثا فــي تنظيــم بطولته 
الثانيــة على صعيد العــراق وضيفت 
منافســاتها قاعة اللجنــة الباراملبية 
فــي البنوك ببغداد مبشــاركة تســع 
جلان واربعة أنديــة مبا مجموع 55 العبا 
والعبة، اذ احرز لقبها فريق جلنة النجف 
واقام االحتاد  ثالثــا،  بابل فالديوانية  ثم 
ايضــا بالنزامن مع البطولــة أول دورة 
حتكيمية اشترك فيها نحو 40 مشاركا 
واقيمت فــي قاعة الشــعب لأللعاب 
املغلقــة حاضر فيهــا الدولي محمود 

سردار واحلكم الدولي نعيم داود.
وبحســب رئيــس احتــاد التايكوانــدو 
الباراملبي حيدر كرمي، فان هذه البطولة 
تعد الثانية بعد أول بطولة تأسيســة 
اقيمت عام 2021 بعد تأســيس االحتاد، 
اذ شــهد البطولة االولى ماركة 8 جلان 
وفريقني مبجمــوع 35 العبــاً، في حني 
شــهدت البطولة األخيرة وهي الثانية 
محليــا زيادة اعــداد اللجــان واالندية 
دليل علــى اخلطوات  املشــاركة وهذا 

التصاعدية لالحتاد.

واشاد كرمي بدور املكتب التنفيذي للجنة 
الباراملبية برئاسة الدكتور عقيل حميد 
وبقية االعضاء وما يقدمونه من اهتمام 
كبيــر باالحتاد اســوة ببقيــة االحتادات 
الباراملبية  اللجنــة  لواء  املنضوية حتت 
املعطاء، وقدم ايضا الشــكر إلى االحتاد 
ابراهيم  د.  برئاسة  للتايكواندو  املركزي 
البهادلي على املســاهمة الفعالة في 

اجناح الدورة التحكيمية االولى.
وذكــر ان املــالك التدريبــي للمنتخب 
الوطني املؤلف مــن ثائر خضير وحيدر 
التي  املنتخب  اختاروا تشكيلة  يوسف 
ســتنتظم في معســكر تدريبي يقام 
بالتعاون  املقبل  العــام  مطلع  بكربالء 
مع العتبة احلسينية التي ابدت تعاونها 
الكبير مع احتــاد التايكواندو الباراملبي 
وقررت ان توفر للمنتخب افضل االجواء 
في املعســكر التدريبي مبدينة الزائرين 
وملدة شــهر كامل حتضيرا لالستحقاق 
املقبل فــي امشــاركة ببطولة مصر 
الدولية املقــرر ان تقام ابتــداء من 19 
شباط من العام املقبل 2023.. وذكر ان 
العراق سيشارك في البطولة املقبلة بـ 
10 العبني لالوزان اخلمسة املقررة بقيادة 
املدرب ثائر خضير وبينهم 4 العبات فئة 
املدرب  تدريبهن  على  يشــرف  بومسي 

حيدر يوسف.
ونوه رئيس احتــاد التايكواندو الباراملبي، 
حيــدر كرمي، وهو محامــي حاصل على 
القانون من  البكالوريوس في  شــهادة 
دخوله في  واكمــل  الكوفــة،  جامعة 
منتخبنا سبق  ان  املاجســتير،  مرحلة 
ان اشترك في بطولة الشارقة الدولية 
هانزوا  ألعــاب  لدورة  تأهيليــة  وكانت 
منتخبا حل   16 وشــهدت مشــاركة 
فيها العراق سادسا برغم اننا اشتركنا 
باربعــة العبني وتعد مشــاركة جيدة 

لكون احتادنا حديث التأسيس,
وسبق حليدر كرمي ان مارس الكرة الطائرة 
/ جلــوس وهــو احد اعضــاء املنتخب 
الوطني سابقا، يترأس اللجنة الفرعية 
فــي محافظة النجف منذ 9ســنوات، 
اللجنة  كانت  املهمة  تســنم  وعندما 
تضم خمس فعاليــات، في حني حاليا 
12 فعالية وهي منافســة على  تضم 
جميع البطــوالت التي تقيمها اللجنة 

الباراملبية الوطنية العراقية.
الباراملبي  التايكواندو  ان احتاد  إلى  يشار 
يتألف من حيدر كرمي رئيســا وبالســم 
باقــر نائبا واحمــد زغير امينــا مالي 

وحسني محمود امينا للسر.
من جانبه، عبر املــدرب ثائر خضير عن 

ثقة الالعبني الذين مت اختيارهم لتمثيل 
العــراق فــي البطولــة الدولية مبصر 
واصرارهــم الكبير على حتقيق النجاح، 
اخلارجية  االولى  املشــاركة  بعد  سيما 
ايجابية الحتاد  التي تعد  الشــارقة  في 
التايكواندو الباراملبي في أول تأسيسه.

وتابع خضير انه واملدرب البطل السابق 
حيدر يوســف تابعا املنافسات اخلاصة 
الثانية  بنســخته  العــراق  ببطولــة 
االهلية  ميلكون  والعبات  العبني  واختارا 
فــي متثيــل املنتخــب بنحــو مميز في 
االســتحقاق املقبل، كما اشاد خضير 
بالوجوه الشابة والناشئة التي حضرت 
واشــتركت في البطولة، مؤكدا انهم 
سيكونون ركيزة اساس لالحتاد، وأوضح 
ان اصغر العب اشــترك فــي البطولة 
 2010 كان علي الســجاد علي مواليد 
الذي قدم عرضا نال استحسان اجلميع 
في حفل االفتتاح، مؤكدا فيه امتالكه 
ملقدرة فنية عالية ســيكون مشــروع 
جنم متمكــن في رياضــة التايكواندو 
الباراملبيــة، اذ تعهــد رئيــس اللجنة 
الباراملبية بايالء الدعــم لالعب الواعد 
ليكون عنصر فعال في حياته اليومية 
او الرياضية ضمــن االندية واملنتخبات 

التي سيمثلها في املستقبل.

»التايكواندو البارالمبي« ينجح في تنظيم بطولته الثانية ويستعد لنزاالت مصر 

ثائر خضير مع املوهبة علي السجاد حيدر كرمي

متابعة ـ الصباح الجديد:
والرياضة  وزيــر الشــباب  وصــل 
السيد احمد املبرقع الى الديوانية، 
أمس وكان في استقباله محافظ 
الديوانيــة الســيد زهيــر علــي 
زيارة تفقدية مللعب  الشعالن، في 
الســنبلة الدولي واجــراء لقاءات 
ميدانية للوقــوف على الية عودة 

العمل مجددا الى الصرح الرياضي.
من جانب اخر، بارك وزير الشــباب 
والرياضة الســيد أحمــد املبرقع، 
حصــول العب املنتخــب الوطني 
محمــد  للتجذيــف  العراقــي 
ريــاض على الوســام الفضي في 
فعالية فردي اخلفيــف  وعزالدين 
عبد الســالم مع  محمــد رياض 

للمنتخب  البرونزي  الوسام  ايضا  
العراقــي في منافســات فعالية 
فعاليات  ضمــن  اخلفيف  زوجــي 
تايلند. في  املقامة  آســيا  بطولة 

وثمن املبرقع اجنــازات احتاد وابطال 
التجذيــف متمنيــا لهــم املزيد 
مــن النتائج الكبيــرة التي تفرح 

جماهيرنا الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
َشــباِب  ُمنتخب  العــُب  أصبَح 
العــراق ونادي ويســترن يونايتد 
عونــي  »شــربل  األســترالّي 
رسمّي  بشكٍل  جاهزاً  شمعون« 
بعد  الَشــباب  ُمنتخِب  لَتمثيِل 
إصــدارِ جميِع أوراقــه الثبوتّية 

.أكَد ذلك املُديــُر اإلدارّي ملُنتخِب 
الشباب ندمي كرمي بقوله: متَّ صباح 
أمس إصدارُ وتســلم جوازِ سفر 
شمعون،  عوني  شــربل  الالعب 
وقد ســبقه إكمــال أوراقه في 
ُمحافظِة نينوى من قبل املُنسِق 
زيد  املُغتربــني  لالعبــني  اإلدارّي 

الزيدي .
وأضــاَف: الالعــُب اآلن جاهٌز من 
الناحيِة اإلدارّيِة لتمثيِل املُنتخِب 
في االســتحقاقاِت املُقبلِة، وفي 
للَشباِب  آسيا  بُطولة  مقدمتها 
التي من املؤمــل إقامتها َمطلع 

شهر آذار من العاِم املُقبل .

طه الجنابي
متكن العــب املنتخــب الوطني 
رياض  للتجذيف محمد  العراقي 
من حتقيق الوســام الفضي في 
منافســات فردي الرجــال لفئة 
اخلفيــف وامليدالية البرونزية في 
فعاليــة الزوجي خفيف لالعبني 

)محمد ريــاض( و )عزالدين عبد 
التي  الســالم( في بطولة آسيا 
بتايالند حيث  اختتمــت أمــس 
انطلقــت البطولة فــي يوم 30 
تشرين الثاني مبشاركة 259 العباً 
والعبة من 18 دولة باســتضافة 

تايالند.

ويذكر أن املنتخب شــارك بستة 
العبني هم محمد رياض جاسم، 
عزالدين عبد السالم، بكر شهاب 
احمد، عمر اســماعيل إبراهيم، 
هيمن ثامر كامــل، محمد كرمي 
التونسي  املدرب  بإشراف  محمد 

)شكري بن ميالد(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد املركــزي لكرة اليد، تأجيل 
مباراة فريق نــادي اجليش وفريق نادي 
احلشــد الشــعبي املقرر مساء أول 
أمــس، الى يوم غد الثالثاء ألســباب 
صحية.وقــال حســام عبــد الرضا 
إن  اليد  االعالمــي الحتــاد  املنســق 
»موافقة االحتاد بتأجيل املباراة جاءت 

الشــعبي  احلشــد  نادي  بطلب من 
بسبب اصابة اربعة العبني اساسيني 
اجلهاز  وكذلــك  كورونــا  بفيــروس 
ان  للفريق«.واضاف  املســاعد  الفني 
»االحتاد وافق علــى التأجيل لواقعية 
األســباب«، مبينا أن »املباراة تأجلت 
بشــكل رســمي وبقرار احتادي ليوم 
غــد«. وبني عبد الرضــا ان »مباراتني 

فقــط أقيمتا اليوم الســبت ضمن 
للدوري  الســابعة  اجلولة  منافسات 
العراقي املمتاز لكرة اليد للموســم 
2022-2023 أســفرتا عــن فوز فريق 
نادي نفط ميســان علــى فريق نادي 
الكوفــة )28 - 25( نقطة، وفوز فريق 
نادي الكوت على فريــق نادي اخلليج 

العربي بنتيجة )37 - 29( نقطة«.

إنجاز أوراق العب الشباب شربل شمعون المبرقع يتفقد ملعب السنبلة

غدا.. مؤجلة الجيش والحشد باليدوسامان للتجذيف في بطولة آسيا



بغداد - وداد إبراهيم: 
انه الشــهر االخير لهذا العام، وهو 
األقرب الى مراجعة النفس واملنجزات 
واخلســارات عبر األشــهر التي مرت 
قبله، لنرى هل كان عام خسارات ام 

ارباح؟ 
اللغة لــه عدة معــاٍن فكانون  في 
عند العــرب يعني "الكن" اي الثبات 
واالســتقرار في البيت بسبب توقف 
العمل بالزراعــة، وتعنى موقد النار 
واتخــذ العرب مــن كلمــة كانون 
العديد مــن االمثال مثــا" "ضرب 
الكوانني اشد من ضرب السكاكني" 
و" فــي كانون كّن في بيتك، وكـــثر 
من حطبــك وزيتــك"، وامثال اخرى 

تبــني انه الشــهر الصعــب فيقال 
على الشخص ثقيل الدم "اثقل من 

كانون". 

ال احب اخلسارات 
صاحب اسواق كبيرة فضل عدم ذكر 
اسمه قال: بصراحة في هذا الشهر 
العاملني للتحاور معهم  ابدأ بجمع 
اعترضتهم خال  التي  املشاكل  عن 
العــام واضع مؤشــرا لــدي ملعرفة 
التــي لم يكــن عليها  البضاعــة 
طلــب خال العــام، وابدأ بدراســة 
الســبب واحاول عدم تكرار شراءها 
واقوم بتوزيع جزء منها على االقارب 
اقوم  كمــا  والعاملني.  واالصدقــاء 

بتقييم عمــل العاملني خال العام 
واحــاول ان اكافــئ العامــل االكثر 
حركة واخــاص واجعله في مكانة 
افضل، واعيد حســاباتي مع حركة 
السوق، وكيف كانت واحب ان اكون 
نهايــة العام فــي اســتعداد كبير 
للخروج من ثوب قدمي وارتداء ثوب اخر 
يختلف من اجــل الربح ألني ال احب 

اخلسارات.

امي اكبر اخلسارات
عبد الرحمن يعقوب قال: ال ميكن ان 
نتجاوز مفهوم اننا في هذا الشــهر 
بأيامه  ســريعا  كان  عاما  ســنودع 
العام فقدت  وســاعاته، وخال هذا 

والدتــي وكانت تســكن فــي بيت 
تعرضت  بأنــي  اشــعر  لذ  يجاورني 
الناس  ألكبــر اخلســارات خســارة 
األحبة ال ميكــن ان تعوض، ومع هذا 
اشعر ان هذا الشهر يحسم الكثير 
من االشــياء ألنه يضيــف ألعمارنا 
ســنة وميضي بنا الى عــام علينا ان 
نفكر مليا فــي العاقات واالصدقاء 
جنعلهم  ان  نستطيع  وهل  واالقارب، 

أقرب الينا؟

سرق من عمري عاما
جبار محمد ســالم "معلم" يقول: 
كانون االول هو الشــهر الذي يكون 
ايامه ســاعات،  ســريعا دوما وكأن 
وعلينا ان نراجع أنفسنا، هل حققنا 
ما نريد لنا ولعوائلنا وملراكز عملنا وملن 
نقدم لهم خدماتنــا؟، وماذا حققت 
العــام كله من اجنــازات تعد  خال 
مهمة وحيوية علــى صعيد العمل 
والوطن؟ وهل حققنا بعض القضايا 
التــي حلمنا ان ننجزهــا؟ بالتأكيد 
الكثير مــن الطوائف تبدأ بالتجهيز 
لاحتفال بأعيــاد نهاية العام واعياد 
دينية لكني انظر بشــكل مغاير ان 
العام انتهى واخذ معه سنة كاملة 
بحلوها ومرها ومبصاعبها ومتاعبها 
اي اننــا كبرنا أكثر وقــد تكبر معنا 
الكثير  العام  وتعلمنا خال  التجربة 

على صعيد العاقات وغيرها. 

ابراج شهر كانون االول 
املعــروف ان توقعات االبــراج ملواليد 
انهم  الــى  الشــهر تشــير  هــذا 
بحاجة إلــى جرعة كبيرة من الصبر 
والدبلوماســية، عندها فقط ميكن 
حتقيق شيء ما اما في احلب فتشير 
التوقعات ان على مواليد هذا الشهر 
ان ال تؤثر وسائل التواصل االجتماعي 
على قضيــة احلب والــزواج، وميكن 
للمعــارف اجلــدد أن يتحولــوا إلى 
عاقات دائمة ومتســقة لســنوات 
قادمة! ويجب أن يبحث العزاب الذين 
يبحثون عــن عاقات والتزامات جادة 

عن شريك مناسب.

 متابعةـ  الصباح الجديد:
أعلن وزير اخلارجية فؤاد حسني، إعادة 
أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة 

الى العراق.
بانطاق  كلمــة  في  حســني  وقال 
أعمــال منتدى احلضــارات العربية 
بنســخته السادســة فــي بغداد 
امــس األحد ان "العــراق تعرض في 
فتــرات مختلفة لســرقة ممنهجة 

لتهريب تراثه الثقافي" مشــيرا الى 
بذلت جهوداً  العراقية  "احلكومة  ان 
لوقــف العمليــات التخريبية ضد 

اآلثار".
وأضــاف "نأمــل بتعزيــز التعــاون 
الثنائي والتنسيق إلعادة جميع اآلثار 

املسروقة".
ولفت حسني الى ان "العالم يواجه 
حتديــات كبيــرة بســبب األزمــات 

ان  مؤكــدا  املصالــح"  واختــاف 
"احلوار الثقافي ميثل شــرطاً لتعزيز 

التفاهم".
وأشار الى ان "أغلب حضارات العراق 
تعرضت لتهديدات مختلفة" منوها 
الــى ان "اإلرهاب كان لــه اليد في 
تدمير معاملنا احلضارية". وشدد على 
ان "اإلعمــال اإلرهابيــة الميكن لها 

طمس التاريخ".

وتابع وزير اخلارجية ان "العراق ينتهج 
رؤية تشاركية وأمامنا مسؤولية في 
بزمام  واألخذ  املســتقبل  مشاركة 

التعاون املشترك".
وأوضــح ان "حتديات التغيير املناخي 
تتطلــب تعاونــاً مشــتركاً" مبينا 
ان "منتــدى احلضارات يعــد نهجاً 
دبلوماسياً لدعم اجلهود العاملية في 

مواجهة التحديات".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

كانون األول .. فيصل حسابات أرباح السنة وخساراتها

على هامش أعمال منتدى الحضارات.. 

وزير الخارجية: إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة

نشعر معه بالكبر

متابعة ـ الصباح الجديد: 
قام املمثل العاملي ليونــاردو دي كابريو بإخفاء 
مامــح وجهه، من خــال اللجوء إلــى ارتداء 
قبعة باإلضافة إلى الكمامة، أثناء ظهوره مع 
صديقه املمثــل توبي ماغواير خال حضورهما 
حفل في منزل آرت بازل ســوهو الشاطئي في 

ميامي بيتش.
من جانبه، كشــف املمثل ستيفن غراهام، عن 

أنه كاد يقتل زميله املمثل العاملي ليوناردو دي 
كابريو في حادث بعربة جولف، تألق كاهما في 
 Gangs Of ،2002 فيلم مارتن سكورسيزي عام
New York.. وُسئل غراهام عن احلادث، ورد قائاً: 
"لقد كان حادثاً، حيث أســرعت بعربة غولف 
عادية، واعتدنا على قيــادة عربات الغولف في 
موقــع التصويــر، وكان لــدى دي كابريو عربة 
غولف، أال أنها كانت أســرع من عربة الغولف 

العاديــة، وأثنــاء نزولنا من على تــل تعاملت 
بطريقة خاطئة مع العربــة، وبالتالي بأت في 
امليل". وأنهى غراهام إجابته قائا انه "وبسبب 
ســرعة عربة الغولف، اضطر دي كابريو للقفز 
منها، وانا حاولت السيطرة عليها أثناء نزولنا 
مــن على التــل، اال أن احلظ لعــب لعبته ولم 
يتعرض أي شــخص لألذى". وكان املمثل كيانو 
 Devil In The ريفز قد وضع صناع مسلســل

White City في أزمــة بعدما اعتذر 
عن بطولة العمــل بصورة مفاجأة، 
مثلما أكدت التقارير العاملية مؤخراً 
حول العمل الذي من املفترض أن يتم 
املنصات  احدى  عرضه على شاشــة 

الكبرى، إال أن اعتذار ريفز وضعهم في 
ورطة بعدما كان من املقرر له لعب دور 

البطولة.

بغداد – الصباح الجديد: 
تطــل الفنانة بتــول عزيز خال شــهر رمضــان املقبل عبر 

اشتراكها في مسلسلني تلفزيونني مهمني.
وقالــت الفنانة بتــول عزيز فــي تصريح ، تابعتــه الصباح 
اجلديد"ســأطل على جمهوري الكرمي من خال الشاشة عبر 
اشــتراكي في عملني مميزين دراميني، املسلسل األول بعنوان 
)احلياة( من تأليف محمد حنش وإخراج بهاء خداج، واملسلسل 
الثاني الذي حمل أســم )كامت( من تأليف أحمد هاتف وإخراج 

سامر حكمت".
وأضافت: " أكملت املشــاهد الرئيســة التــي تخصني في 
التمثيل وما زالت هناك مشاهد متفرقة انتظر تصويرها في 

األيام املقبلة".
وأشــارت إلى أن "مسلسل )حياة( يشارك فيه نخبة من جنوم 
الفن ، منهم الفنان طه علوان، الفنان كرمي محســن، الفنان 
سامي قفطان، الفنانان الشباب رويدة، وسيف، وسارة، في حني 
يشارك في مسلسل )كامت( الفنان غالب جواد، والفنانة أساور 
عــزت، والفنان زيد املاك، وعدد من الوجــوه الفنية اجلديدة".  
يذكــر أن الفنانة بتول عزيز قدمت العديد من األعمال الفنية 
ولعل أهمها مشاركتها في املسلسل الشهير )النسر وعيون 

املدينة( بدور فاطمة عام 1983.

ميسان ـ الصباح الجديد: 
افتتح في ميسان معهدان للفنون اجلميلة للبنني والبنات 
ويضم أقســام الفنون التشكيلية واخلط العربي والزخرفة 
والتصميم يضم 87 طالبة وطالبــة ميثلون املرحلة األولى 

للمعهد في ميسان.
وقال مدير تربية احملافظة رياض الســاعدي: ان هنالك دعما 
وزاريا الســتقطاب املواهب الفنيــة وزجهم في املعهد من 
كا اجلنســني، الفتا الى ان املعهد ينطلق في سنته االولى 
بهذه التخصصات وهناك مساع لزيادة االقسام في املعهد 
ويتوقف ذلك على إقبــال الطلبة الرتياد املعهد الذي يقبل 
خريجي صف الثالث متوســط ومينحهم شــهادة الدبلوم 

بعد التخرج.

الحياة والكاتم عمالن للفنانة 
بتول عزيز خالل رمضان المقبل

ميسان تحتضن أول معهد 
مختلط للفنون الجميلة 

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

أساء أحدهم اخلطاب مع سيدنا عيسى "عليه 
الســام " فرد عيســى "عليه الســام " بأدب 
وقــال: "كل ينفق مما عنده". بهــذا الرد اجلميل 
علمنا سيدنا املسيح كيف نختار كلمتنا التي 
تعبر عن ما في اعماقنا، وهنا نتذكر قول االمام 
"علي عليه الســام “)كلُّ إناٍء مبــا فيِه ينضُح( 
ومن هذا املدخــل اود ان أقول اننــا بحاجة الى 
الكلمــة الطبية في كل األوقات وفي كل مكان 
ومهما بلغنا من العمر والكبر نبقى نحتاج الى 
من يقــول لنا الكلمات الطيبــة التي تغير من 

نفسيتنا وجتعلنا نقاوم عقبات وعثرات احلياة . 
ومن منطلــق الكلمــة الطيبــة صدقة كما 
أوصى خامت األنبياء محمد "علية أفضل الصاة 
والســام وعلــى آلــه" فنتمنى علــى املعلم 
والطبيب وكل ذي مســاس مبهنتــه مع الناس 
ان يراعي ما خلفهم مــن ظروف ال يعرفها غير 

خالقهم عز وجل . 
واليوم ومع انتشــار املواقع االلكترونية وبعض 
برامج التواصل االجتماعي التي سعت الى نشر 
الكلمة " البذيئة والسيئة " مبعنى نشرت لغة 
الشــارع حتى دخلت اغلب البيوت وصار هناك 
ردود من قبل األبناء علــى اآلباء فأصبح البعض 
من أطفالنا يقول لـ امه وملعلمِه وألخته بعض 
الردود القاسية التي ال متتد لألخاق بصلة وصرنا 
نســمح في بعض األماكن كلمــات بعيدة عن 

الدين واألخاق.
ناهيك عن غضب بعض اآلباء وجتاوزهم بكلمات 
من املعيــب لفظها داخل البيت وامام األوالد، ان 
االنسان  وتأثيرها على نفسية  الكلمة  موضوع 
متشــعب جداً ويحتــاج الى الكثير من ســرد 
القصص وهنا ساترك كل شيء واذكركم كيف 
اكيد ســبحانه وتعالى في أكثــر من اية على 
األمر بالقول املعروف، والقول السديد، وامليسور، 

واحلسن، والقول الكرمي، والقول اللني.
قال تعالــى: }وَإِذَا َحَضرَ الِْقْســَمَة أُولُو الُْقرْبَى 
وَالَْيَتاَمى وَامْلََساِكنُي َفارْزُُقوُهْم ِمْنُه وَُقولُوا لَُهْم 

َقْواًل َمْعُروًفا{ ]النساء/8[. 
ا تُْعرَِضنَّ َعْنُهُم ابِْتَغاَء رَْحَمٍة ِمْن رَبَِّك  وقال: }وَإِمَّ

تَرُْجوَها َفُقْل لَُهْم َقْوال َمْيُسورًا{ ]اإلسراء/28[. 
وقال: }وَُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا{ ]البقرة/83[.

َّاُه وَبِالَْوالَِديِْن  وا إاِلَّ إِي وقال: }وََقَضى رَبَُّك أاَلَّ تَْعُبــدُ
ا يَْبلَُغــنَّ ِعْنَدَك الِْكَبــرَ أََحُدُهَما أَوْ  إِْحَســانًا إِمَّ
ِكَاُهَما َفَا تَُقْل لَُهَما أُفٍّ واََل تَْنَهرُْهَما وَُقْل لَُهَما 

َقْواًل َكرمِيًا{ ]اإلسراء/23[. 
وقال: }اذَْهَبا إِلَى ِفرَْعْوَن إِنَُّه َطَغى )43( َفُقواَل لَُه 

ُر أَوْ يَْخَشى{ ]طه/43، 44[. َقْواًل لَيًِّنا لََعلَُّه يََتَذكَّ
وبالعــودة الى حديثنــا عن تأثير الــكام فقد 
أظهرت األبحــاث أن "اللطــف" والطيبة لدى 
اإلنســان ال يؤثران فقط على مشــاعر املتلقي، 
بل ميكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على صحة 

دماغ األسرة بأكملها.
وقد متتد آثار اللطف والكلمة الطيبة إلى أبعد 
من العائــات، إذ ميكن أن يكــون اللطف معززا 
قويا لصحة الدماغ ويزيد من املرونة، ليس فقط 

لآلباء واألسر، ولكن للمجتمع ككل.

"كل ينفق مما عنده"

زينب الحسني: 

ليوناردو دي كابريو يخفى مالمح وجهه عن الجمهور

 بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة للمعارض واخلدمات 
التجاريــة العراقيــة فــي وزارة التجارة ان 
الدولي سيشــهد انطاق  معرض بغــداد 
فعاليات الدورة الثالثــة من معرض العراق 
الدولــي للكتاب والتنســيق معها للفترة 
٧ - ١٧ كانون األول ٢٠٢٢، برعاية مؤسســة 

“املدى لإلعام والثقافة والفنون” .
ونقل بيان للوزارة عن مديرة عام الشــركة 
زهــرة الگيانــي ، تابعته الصبــاح اجلديد 

قولها ان :"املعرض سيشهد مشاركة أكثر 
من 350 داراً للنشــر عراقية وعربية، من 20 

بلداً".
وبينت ان "الدورة الثالثة للمعرض ستحمل 
اســم هادي العلــوي )1932 - 1998(، وهو 
مفكر ومؤرخ ولغوي عراقي مت اختياره لدوره 
في االهتمام بالبحث والدراســة بالنهضة 
واإلســامية  العربية  احلديثــة  العلميــة 
ولتفــرده بــني املثقفني املعاصريــن له من 

العراقيني والعرب بأفكاره حول الشرق".

واشــارت الكياني الى، ان "املعرض 
من  عدد  اقامة  سيشــهد كذلك 
الفكرية  واجللســات  الفعاليــات 
فيها  التي سيســاهم  والثقافية 
مثقفــون وكتــاب مــن العــراق 
شعرية،  وجلسات  العربية،  والدول 
وحفات توقيع كتب، وحفات فنية 

متنوعة".
واكــدت ان "الهدف مــن إقامة مثل 

هكــذا معارض هو تعزيز املســاهمة 
في إشــاعة عــادة القــراءة وتداول 

بــكل  وتيســيره  الكتــاب 
الوســائل الغناء احلركة 

ونشطائها"  الثقافية 
املعــرض  معتبــرًة 
هو رافــد من روافد 
الثقافــة وملتقى 
االفــكار  لتبــادل 
الثقافية  والــرؤى 
عيــة  جتما ال ا و
على  والتعــرف 
وتقاليد  عــادات 
ب  لشــعو ا
تهــم  جا نتا و

الفكرية".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد الفنان كاظم القريشــي، أن انتشــار 
الفنان العراقي عربياً رهني بانتشار األعمال 

العراقية التلفزيونية.
وقال القريشــي في حديثه عن مســيرته 
اجلديد  الصباح  تابعته  تصريح  الفنية،في 
"تأملت مواطئ أقدامي خطوة بخطوة وأنا 
أقتحم طريق الفن"، مؤكــداً، "حاولت أن 
أفهم منهج العمل واستعدادات القائمني 
على اإلنتاج التلفزيوني، وقطاعات العرض 

من جمهور املشاهدين".
العراقي شغوف بأي  أن "املشاهد  وأضاف، 
عمل محلــي؛ ويريد أن يرى فنــاً وطنياً، إذ 

هو يفتقد كل إنتاج محلي وغير مستورد 
حتى في الشؤون الثقافية".

وأشــار القريشــي الى ان "انتشار الفنان 
العراقــي عربيــاً، رهني بانتشــار األعمال 
العراقيــة التلفزيونيــة التــي هــي غير 
موجودة أساســاً"، منوهــا أن "جتربته مع 

الفن املصري تكللت بنجاح رائع".
ولفت القريشي في حديثه عن أبرز أعماله 
أنه "أعاد إحياء شخصية أبو طبر لألجيال 
التي لم تعش تفاصيل تلك الشــخصية 
"درس  انه  منوها،  الســبعينيات"،  مطلع 
أبي طبر كما وصفتها مدونات  شخصية 
املرحلة، وجســد ما قــرأه بحرفية.، ولقي 
العمــل جناحا لدى املشــاهدين العراقيني 

وحقق أصداء عربية طيبة".
وتابــع، "ظهرُت فــي مســرحية "ما كو 
مثلنا"، بشخصية اســتهاكية في ظل 
توقف اإلنتاج الفني تلفزيونياً ومســرحياً، 
وان توقــف اإلنتــاج الفني أضــر بالفنان 
العراقي كثيراً"، مؤكدا أن "من الغريب أن 
يتوقف اإلنتــاج في مرحلة انفتاح إعامي 

على البث الفضائي".
والفنان كاظم الزم القريشي حاصل على 
املسرح  في مجال  البكالوريوس  شــهادة 
مــن كلية الفنــون بجامعة بغــداد، وله 
عشرات األعمال املســرحية والتلفزيونية 

والسينمائية داخل وخارج العراق.

بمشاركة محلية وعربية.. 

معرض العراق للكتاب بدورته الثالثة ينطلق األربعاء 
كاظم القريشي: المشاهد

شغوف باإلنتاج الفني المحلي
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