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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
عبد  اجلمهوريــة  رئيــس  أكد 
اللطيــف جمال رشــيد امس 
الروتني  الثالثاء، ضــرورة تقليل 
في  املصرفي  النظــام  وتطوير 
اللــالد يواكــب مــا متتلك من 
وبشــرية  طبيعية  إمكانــات 
ترقــى الى بناء دولــة متقدمة 

ومزدهرة..
وقال املكتــب اإلعالمي لرئيس 
األخير  ان  بيــان  اجلمهورية في 
»استقبل في قصر بغداد، وفد 
الدولية  التمويــل  مؤسســة 
األوســط  الشــرق  ملنطقــة 
وباكستان وأفغانستان برئاسة 
املديــر اإلقليمي للمؤسســة 

أفتاب أحمد«.
وأضــاف البيان، انــه »مت خالل 
اللقاء، بحث ســبل تشــجيع 
املشاريع االستثمارية واخلدمية 
فــي العــراق من خــالل دعم 
عامالً  ليكــون  اخلاص  القطاع 
مساعداً للقطاع احلكومي في 
في  االقتصادي  الواقــع  تطوير 

البلد«.
حتــدث  البيــان،  وبحســب 
رئيــس اجلمهورية عــن الوضع 
»مختلف  أن  مبّيناً  االقتصادي، 
مدن العراق عانت سابقاً نتيجة 
اإلرهابية  واألعمــال  اإلهمــال 
وتدهــور الوضــع االقتصادي«، 
موضحــاً أن »العــراق حاليــاً 
مستقر من الناحية السياسية 
وميلك  واالقتصادية،  واألمنيــة 

والبشرية  الطبيعية  املوارد  من 
ما يؤهله لبنــاء دولة متقدمة 

ومزدهرة«.
استغالل  »أهمية  إلى  وأشــار 
الوفرة املالية التي ميلكها البلد 
فــي الوقت احلالي في إنشــاء 
مشــاريع خدمية تلبي طموح 

االقتصاد«.  وتدعــم  العراقيني 
اجلمهورية  رئيــس  بــنّي  فيما 
للوفد »أهمية املباشرة بالعمل 
بعقد  االكتفاء  وعــدم  واإلجناز 

االجتماعات«.
وفي هذا الســياق، شدّد رئيس 
»ضــرورة  علــى  اجلمهوريــة 

الدولة  مؤسســات  تقــوم  أن 
املعنية بتقليل الروتني في إجناز 
الضوابط  مراعاة  مع  املعامالت 
والقوانني لتوفير الوقت وضمان 
إمتــام العمل. كمــا أكد على 
»حاجة النظام املالي واملصرفي 
في العراق إلى التطوير ليصبح 

أكثر سرعة ودّقة وأماناً«.
وفــي معــرض حديــث رئيس 
اجلمهوريــة عــن ســبل دعم 
االقتصــاد، بــنّي »أهمية تنويع 
أن  إلى  أشــار  الدخل«،  مصادر 
من  كبيراً  عــدداً  ميلك  »العراق 
املعامــل املتوقفــة منــذ عام 

تأهيلها  والتــي يجــب   ،٢٠٠٣
العمل وجعلها  إلــى  وإعادتها 
مصدراً لدعــم ميزانية الدولة 
وتوفير فــرص العمل. كما بنّي 
الزراعي في العراق  أن »القطاع 
وباإلمكان  يعاني من اإلهمــال 
وضع خطط لدعم هذا القطاع 
من خالل اعتماد الطرق احلديثة 

في الزراعة والري«.
اإلقليمي  املدير  من جانبه، أكد 
الدولية  التمويــل  ملؤسســة 
للتعاون  مؤسسته  »استعداد 
العــراق فــي دعم  التــام مع 
اقتصــاده، كونــه مــن الدول 
التي لها األولويــة ملا ميلك من 
في  تســاعد  وموارد  إمكانيات 
إجناز املشاريع االستثمارية التي 

ستساهم في تقدم البالد«. 
وكان رئيــس اجلمهوريــة، اكد 
في  املاضيني  اليومــني  خــالل 
بالبنــك  لقائــني منفصلــني 
الدولي والبنك املركزي العراقي، 
االســتثمار  تشــجيع  ضرورة 
السياســة  وتطوير  البالد،  في 
نظام  صــوب  واملضي  املاليــة 
مالي مســتقر، يؤمن مواجهة 
التحديــات التي تواجه اقتصاد 
التنميــة  وخطــط  البــالد 
املستدامة، سيما بعد استقرار 
البــالد، بنحــو يشــجع على 
استقطاب رؤوس األموال وجذب 
االستثمار، وانها باتت من الدول 
املستويات  على  الفاعلة  الدول 

العربية واإلقليمية والدولية.

خالل استقباله وفدا من مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق األوسط.. رئيس الجمهورية: 

نملك من الموارد البشرية والطبيعية
 ما يؤهلنا لبناء دولة متقدمة ومزدهرة

أسواق النفط تحت ضغط إغالق خط 
6»كيستون « وسقف سعر النفط الروسي األمين العام تشانغ مينغ: العالم اليوم بحاجة 

3الى التعاون وليس التحالفات العسكرية

السليمانية - عباس اركوازي:
الدميقراطــي  احلــزب  اعلــن 
الكردســتاني انه رد بنحو ايجابي 
علــى برقيــة تلقاها مــن االحتاد 
الوطني، للبدء بحــوار جديد بني 
احلزبــني، بعد ان اشــتدت االزمة 

بينهما خالل االشهر السابقة.
احلزب  باســم  املتحــدث  وقــال 
محمود  الكردستاني  الدميقراطي 
محمد في تصريح تابعته الصباح 
اجلديــد،« ابدينا بنــاء على برقية 
ارسلها االحتاد الوطني استعدادنا 
للحــوار، اذ ال ميكــن ان نســمح 
لالزمة واخلالفات ان تســتمر اكثر 

منذ ذلك«.   

واوضح محمــد: »ان بقاء الوضع 
الراهــن والتشــنج بــني احلزبني، 
ال يصــب فــي صالــح العملية 
باقليم كردســتان،  السياســية 
وســوف يضر بعالقاتنا مع بغداد 

والدول االخرى«.
واكد محمد، ان حزبه سيستهل 
اليــوم االربعــاء عقد سلســلة 
والقوى  االحــزاب  مــع  لقــاءات 
سيبدأها  االقليم  في  السياسية 
بلقــاء االحتاد االســالمي ومن ثم 
الى ان حزبه  االحتاد الوطني، الفتاً 
قــرر ان يجتمع مع االحتاد الوطني 
على مستوى رفيع، وانه قرر كذلك 
تشكيل جلان ملتابعة الية حلحلة 

املشــاكل العالقة، وانهاء االزمة 
املستفحلة بني احلزبني الكرديني.

االحتاد  املتحدث باسم  بدوره اشار 
الوطنــي الكردســتاني الدكتور 
ســوران جمال طاهر، في حديث 
للصباح اجلديد، الــى وجود تباين 
واختالف في الرؤى والتوجهات، بني 
االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي 
حيال العديد من املســائل والية 

حلحلتها.
واوضح جمال طاهر، ان لدى االحتاد 
وانتقادات  مالحظــات  الوطنــي 
جدية علــى اداء حكومة االقليم، 
بضمنهــا التعاطي بانتقائية مع 
تقدمي اخلدمات وتوفير االحتياجات 

الالزمة للمواطنني في محافظات 
االقليم، وهو ما دفع بفريق االحتاد 
الى  االقليم  حكومة  في  الوطني 
مقاطعة اجتماعات مجلس وزراء 

االقليم.
واضاف قائالً، »مع اننا لم نتلمس 
رداً ايجابيــا من احلزب الدميقراطي 
او مبــادرة تفضــي الــى معاجلة 
اخلالفات بيننا، اال انه ليست لدى 
نية  الكوردستاني  الوطني  االحتاد 
القامة اقليم جديــد في مناطق 
الســليمانية،  مبحافظة  نفــوذه 
وان االحتاد ملتــزم بوحدة االقليم 
ومكانته في الدولة العراقية التي 

كفلها الدستور«.

بغداد - الصباح الجديد: 
النائــب عن كتلة »الســند  دعا 
الوطنــي« عزيز شــريف املياحي 
امــس الثالثــاء، البنــك املركزي 
إلــى توضيح موقفــه من حاالت 
»الفســاد« في ملف بيع احلواالت 
للمصارف االهليــة، فيما اتهمه 
بالتراخــي عــن معاجلــة ارتفاع 
ارتفاعا  بدوره  والذي سبب  الدوالر 
واضحا في أسعار السلع الغذائية 

واألدوية في السوق احمللية.
بيان اطلعت  املياحي في  وشــدد 
عليه الصباح اجلديد، على ضرورة 
بديلة مســتعجلة  إيجاد طــرق 
للســيطرة على ســعر الصرف، 
محذرا مــن اجراءات برملانية خالل 

اســبوع في حال  اقصاهــا  مدة 
اســتمرار حالــة التخبــط والال 

مباالة في عمل البنك املركزي.
إن »سعر  بيانه،  املياحي في  وقال 
بيع البنــك املركزي للحواالت إلى 
املصــارف هو 1460 دينــاراً، لكن 
تلك املصــارف تبيع تلك احلواالت 
بهامش ربح يصل  1533 ديناراً  بـ 
إلى 73 نقطــة للحوالة الواحدة 
مبعنى ربح 70 مليون دينار عراقي 
لــكل مليــون دوالر«، مبينــا ان 
»هــذا الربح الفاحش والفســاد 
الواضــح كان ضحيتــه املواطن 
أسعار  ارتفاع  من خالل  البسيط 
وباقي  واالدوية  الغذائية  الســلع 
املســتلزمات احلياتية االساسية 

كمــا انــه ال يذهب الــى خزينة 
الدولة  بل إلى جيوب املتنفذين«.

»اســتمرار  ان  املياحي،  واضــاف 
والصمت  بالتفرج  املركزي  البنك 
عن هذا الفســاد والهــدر للمال 
أنه جــزء مهم من  رغــم  العام 
واجباتــه يجعلــه فــي موقــع 
الســلطة  أمــام  املســؤولية 
التشــريعية رقابيــاً، ويجعلنــا 
ملزمــني بإمهال البنــك املركزي 
وادارته مدة اســبوع ملعاجلة هذا 
التخبط  قبل الذهاب الى خيارات 
البرملان للدفاع  اخرى داخل قبــة 
عن اموال الشعب العراقي وثروات 

البلد«.
وطالــب املياحي، هيئــة النزاهة 

بـ«التحرك  الرقابيــة  واللجــان 
العاجل والفوري إليقاف ما يجري 
في مزاد بيــع العملة من فوضى 
دفع ثمنها الطبقات الفقيرة من 
املواطنني واتخاذ أقسى اإلجراءات 

بحق املتالعبني باألسعار«.
رئيس  كذلــك،  املياحــي  ودعــا 
»فتح ملف  إلــى  الوزراء  مجلس 
مزاد العملة وسعر الصرف وحالة 
الفوضى في األسواق ضمن جدول 
الوزراء  اعمال جلســة مجلــس 
املقبلــة واتخاذ إجــراءات فورية 
وعاجلــة في معاجلــة هذا امللف 
الذي أصبح بابا ال ميكن السكوت 
عليه من ابواب الفساد وهدر املال 

العام«.

الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني 
نائب يتهم البنك المركزي بالتراخي عن مواجهة »فساد« مزاد العملةيعتزمان طي ملف الخالفات والتوجه الى الحوار

امهله مدة أسبوع لمعالجة االمر

بغداد - الصباح الجديد: 
بــدأت هيئــة النزاهــة امس 
الوطنيَّة  حملتهــا  الثالثــاء، 
داعيًة  الفســاد،  عــن  لإلبالغ 
جميع املُواطنني الى املُساهمة 
الفاعلــة فيهــا والتعاون مع 
الهيئة في ُمكافحة الفســاد 

وُمالحقة مرتكبيه.
أنَّ  بيــان  الهيئة في  وذكــرت 
احلملــة  اطلقــت  »الهيئــة 
الفســاد  الوطنيَّة لإلبالغ عن 
العاملي  اليــوم  مع  بالتزامــن 

ملكافحة الفساد«.
مشيرة الى أنها »ترى الشعَب 
األساســّي  القــوَّة  مصــدرَ 
الفســـاد  ُمكافحـــة  فــي 
كبـــار  مـــن  والقصـــاص 

الفاسديـن«.
ودعــت الهيئــة »املواطنــني 
عبــر  بالهيئــة  لالتصــال 
التي  اخملتلفة،  اإلبالغ  وســائل 

العلنيَّة  اإلفــادة  تدوين  منها: 
اإللكتروني  والبريد  ة،  والسريَـّ
فضــالً   ،hotline@nazaha.iq
عــن االتصال الهاتفــي وعبر 

اخلط اجملاني )154( ».
ولفتت إلى »أهميَّة اإلبالغ في 
ُمواجهة آفة الفساد التي تنخر 
وتتسبَّب  الدولـة  سـات  ُمؤسَّ
مة  املُقدَّ اخلدمات  تدنِّي  فـــي 
للمواطنني وتعريضهم لالبتزاز 

واملساومة«.
»من  أنَّه  على  الهيئة  وشددت 
الواجــب الشــرعيِّ والوطنيِّ 
الفســاد  حاالت  عــن  اإلبالغ 
واالبتزاز؛  بالرشــى  واملتورطني 
ن من اتخــاذ اإلجراءات  لتتمكَّ
وإحالتهم  هم  بحقِّ القانونيَّة 
للقضــاء؛ لينالــوا جزاءهــم 
العادل«، مؤكــدة أنَّ »إجراءات 
اإلبالغ وأسماء اخملبرين ستكون 

سريَّة«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 
استمرار  مع  الثالثاء،  امس   ،1%
إغــالق خــط أنابيب رئيســي 
أكبر  املتحدة،  الواليــات  إلمداد 
مســتهلك للخام في العالم، 
بتخفيف قيود  توقعات  ووسط 
كوفيــد 19 في الصــني، ثاني 
أكبر مســتخدم على مستوى 

العالم.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
 1.06٪ أو   ، ســنًتا   83 برنــت 
للبرميــل  دوالرًا   78.82 إلــى   ،
بتوقيت   04:24 الساعة  بحلول 
جرينتــش ، في حــني ارتفعت 
غرب  خلــام  اآلجلــة  العقــود 
األمريكي  الوســيط  تكساس 
72 سنًتا ، أو ٪1.01 ، إلى 73.89 

دوالرًا.
 ،Keystone أدى إغالق خط أنابيب
والذي يشــحن حوالي 620 ألف 
برميل يومًيا مــن اخلام الكندي 
من ألبرتا إلــى الواليات املتحدة 
، إلــى تقليص اإلمــدادات ورفع 
احتماليــة أن تنخفض اخملزونات 
 ، التخزين كوشــينغ  مركز  في 
الشركة  تصدر  ولم  أوكالهوما، 
زمنيا إلعادة  TC Energy جدوال 

تشغيل اخلط.
احملللون  يتوقع  اخــرى  من جهة 
من بنــك أوف أمريــكا أن إعادة 
في  الناجح  االقتصادي  االنفتاح 
 ،COVID-19 الصــني من قيــود
ميكن أن يعزز الطلب على الوقود 
ويدفع أسعار نفط برنت إلى ما 

فوق 90 دوالرًا للبرميل.

النزاهة تطلق حملتها الوطنية 
لإلبالغ عن الفساد وتدعو 
المواطنين لإلسهام فيها

النفط يرتفع ألكثر من 1 % بفعل 
مخاوف اإلمدادات األمريكية

خاص - الصباح الجديد:
وصلــت حكومة محمد شــياع 
الســوداني واقليم كردستان إلى 
تفاهمات متقدمة بشــأن تنفيذ 
فقــرات املنهــاج الــوزاري، وذلك 
بعــد تفعيل جلنة املــادة 140 من 
املتنازع  باملناطق  اخلاصة  الدستور 
عليها، مع حديث عن إعادة العمل 
في  والتسريع  ســنجار  باتفاقية 
اقرار قانــون النفــط والغاز ورفع 

حصة االقليم في املوازنة.
الدميقراطي  احلــزب  عضــو  وقال 
الكردســتاني وفــاء محمــد في 
تصريح إلــى »الصبــاح اجلديد«، 
إن »زيارات وفود إقليم كردســتان 
بغداد ستكون مستمرة حلني  إلى 
تطبيق جميع بنود اتفاقات حتالف 
الذي تشــكلت على  الدولة  إدارة 
أساســه حكومة محمد شــياع 

السوداني«.
وأضاف محمد، أن »طبيعة الوفود 
أما رســمية حكومية من اقليم 
كردستان أو ذات طابع فني ملتابعة 
الوزاري  املنهــاج  تطبيق فقــرات 
اخلاصة باإلقليم للمدة بني ســتة 

أشهر إلى سنة«.

السياسية  »الكتل  أن  إلى  وأشار، 
بتسمية  مهماً،  قطعت شــوطاً 
جلنة تنفيذ املادة 140 من الدستور 
وحتديد ســقف زمني من أجل ان 

تنجز أعمالها«.
من  »قســماً  أن  وبــني محمــد، 
عرقلة عمل هذه  يحاولون  النواب 
اللجنــة«، مؤكداً ان »الســوداني 
للضغوط  يخضــع  ال  أنــه  ظهر 

السياســية وال ملطالــب الكتل، 
باســتثناء االليــات الدســتورية 

والقانونية«.
أوقف  الــوزراء  »رئيس  أن  وأوضح، 
القانونيــة  االجــراءات  جميــع 
النفطيــة ضد اقليم كردســتان 
أن كانــت هناك عدد  مؤقتاً، بعد 
نفطية  الدعاوى ضد شركات  من 

تعمل في اإلقليم«.

ورأى محمــد، أن »هذه تعد خطوة 
إيجابيــة وتعبير عن حســن نية 
كردستان  اقليم  جتاه  الســوداني 

حلني إقرار قانون النفط والغاز«.
»االتفاقــات  أن  علــى  وشــدد، 
تضمنــت ايضاً إعــادة النظر في 
حصة اقليم كردســتان في قانون 
التعداد  مبوجب  وجعلهــا  املوازنة 
الســكاني«، معرباً عــن اعتقاده 

بأن »اتفاقاً قــد حصل بأن يعطى 
االقليم %14 حلني إجراء التعداد«.

ويواصــل محمد، أن »هــذا املبلغ 
إقليــم  عليــه  يحصــل  حتــى 
كردستان يشــترط أن يتم تشريع 
لالتفاق على  والغاز،  النفط  قانون 
الية اســتقطاع النفــط املصدر 

االقليم«.
وشــدد، على أن »اتفاقية سنجار 
التــي مت توقيعها فــي عام 2020 
ســوف يعاد تطبيقها مرة أخرى، 
إخــراج جميع  تتضمــن  والتــي 
الفصائــل املســلحة منها حزب 
العمــال الكردســتاني وأن يكون 
العراقــي  للجيــش  التواجــد 

فحسب«.
ومضى محمــد، إلــى أن »الوفد 
الكردي املتواجــد حالياً في بغداد 
يجري املزيد من احلوارات وقد حقق 
نتائج إيجابية سوف تنعكس على 

الوضع العام قريباً«.
مــن جانبــه، ذكر عضــو حتالف 
الفتح علــي الفتالوي في تصريح 
إلى »الصبــاح اجلديد«، أن »رئيس 
الوزراء ملتزم بتنفيذ جميع فقرات 
املنهاج الــوزاري الذي مت التصويت 

عليــه عندما مت منــح الثقة إلى 
احلكومة«.

وتابع الفتالوي، أن »هذه االتفاقات 
جاءت ضمن اإلطار الدســتوري وال 
تخرج عن القانون«، مشــدداً على 
أن »االطار التنسيقي داعم إلى حد 
كبير خطــوات احلكومة في إجراء 

حوارات مع اقليم كردستان«.
وأشــار، إلى أن »هــذه احلوارات ال 
تشــمل الكرد فحسب، بل هناك 
الســنية  القوى  مــع  اتفاقــات 
جميعهــا ســوف جتــد طريقها 
إلــى التنفيذ في ضــوء املواقيت 

الزمنية«.
ومضى الفتالوي، إلــى أن »االطار 
التنسيقي كان قد عقد اجتماعاً 
قبــل يومني وأعلــن دعمه جلميع 
قرارات حكومة السوداني السيما 
تلك التي تتعلــق بتقدمي اخلدمات 

إلى املواطن«.
يشــار إلــى أن الكتــل الكردية 
والســنية كانت قد وضعت عدداً 
من الشــروط لقــاء دخولها في 
حتالف إدارة الدولة مت تضمينها في 
املنهاج الــوزاري الذي صوت عليه 

البرملان في وقت الحق.

السوداني ملتزم باالتفاق السياسي واجراءاته تجاه اإلقليم مطمئنة
الديمقراطي الكردستاني:  تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت: 
أكــد وزيــر اخلارجيــة التركي 
مولود تشاووش أوغلو، أن بالده 
لن تسمح أبدا باستمرار تواجد 
حــزب العمال الكوردســتاني 
في ســوريا والعراق، وأن أنقرة 
ســتفعل ما يلزم القتالع هذا 

احلزب من هاتني الدولتني.
ألقاها  جاء ذلــك في كلمــة 
خالل مشــاركته في مناقشة 
موازنــة وزارة اخلارجية التركية 
باجلمعيــة العمومية للبرملان، 
وكالــة  نشــرته  ملــا  وفقــا 
الرسمية  التركية  »األناضول« 

امس الثالثاء.
أن  أوغلو  تشــاووش  وأوضــح 
مســاعيها  تواصــل  تركيــا 
الراميــة للقضاء على اإلرهاب 
علــى الصعيدين العســكري 

والدبلوماسي.
األجهــزة  أن  إلــى  وأشــار 
التركيــة  االســتخباراتية 
اتصاالتها  تواصل  والســورية 
منذ فترة، مضيفا: »إذا تصرف 
فنحــن  بواقعيــة،  النظــام 
على  سويًا  للعمل  مستعدون 
والعملية  اإلرهــاب  محاربــة 

السياسية وعودة السوريني«.

وزير الخارجية التركي:

 انقرة ستفعل ما يلزم القتالع »العمال 
الكردستاني« من سوريا والعراق



محليات2 األربعاء 14 كانون األول 2022 العدد )5035(

Wed. 14 Dec. 2022 issue )5035)

بغداد - الصباح الجديد: 

أعلنــت وزارة املــوارد املائية امس 
االيــرادات  نســبة  أن  الثالثــاء 
والســيول  األمطار  املتحققة من 
بالفترة املاضية تسببت بتحسني 
الواقــع االروائــي، وفيما أشــارت 
املائيَّ اليزال قائماً  أن الشــحَّ  إلى 
، كشــفت عن اتفاق عراقي تركي 

يتعلق بزيادة احلصص املائية.
الــوزارة  باســم  املتحدث  وقــال 
علــي راضي ثامر، فــي تصريحات 
اليزال  املائيَّ  “الشــحَّ  إن  صحفية 
يؤثر على الواقع االروائي في العراق 
وهنــاك فراغ خزنــي كبير نتيجة 
قلــة االيرادات املائية ، ســيما في 
نهــري دجلة والفــرات”، مبيناً، أن 
الشحِّ  وراء  عديدة تقف  “أســباباً 
املائيِّ منها فنية بســبب توســع 
تركيا في انشاء السدود واخلزانات 
واملشــاريع االروائيــة، اضافة الى 
التوسع الســكاني الكبير، فضالً 
عــن التأثيــرات الطبيعيــة التي 
املائية  الســنة  بطبيعة  تتعلــق 
والتغيــرات املناخية التي أثرت في 

العراق بشكل كبير”.
واوضح املتحدث ان “البالد شهدت 
تســاقط  املاضية  الفتــرة  خالل 
امطار وسيول تســببت بتحسن 
نســبي، حيــث بلغت االيــرادات 
املتحققة اكثر من 600 مليون متر 
مكعب”، مشــيراً الى أن “الكمية 
بســيطة مقارنة بالفــراغ اخلزني 
املوجود، ســيما في سدود املوصل 

ودوكان ودربندخان”.
وأضاف املتحدث باسم الوزارة  أنه 
“مت تأمــني نحو 25 باملئــة لتعزيز 
اخلزيــن املائي والكميــة األكبر مت 
اطالقها فــي نهري دجلة والفرات، 
من اجل تعزيز املناطق التي عانت 
من الشــحِّ الكبيرِ، وكذلك تعزيز 
الــري األولــي للموســم الزراعي 
الشــتوي ومناطق األهوار وحتسني 
العرب ودفع الســان  بيئة شــط 

امللحي باإلضافــة الى تأمني املياه 
حملطات اإلسالة”.

وأشــار ثامر الى أن “الوزارة أعدت 
للتحكــم  خطــة ســتراتيجية 
باالطالقــات املائيــة مما أســهم 
في احملافظــة على اخلزيــن املائي 
مــن جهــة وتأمــني االحتياجات 
للقطاعات كافــة من جهة اخرى 
الضغط  تخفيف  في  ســاعد  مما 

على املياه السطحية”.
اعــدت خطة  “الــوزارة  ان  واردف، 
للتوسع بانشاء سدود حصاد املياه 
)السدود الصغيرة( لالستفادة من 
للعراق عبر  الــواردة  املياه  كميات 
املنخفضات والوديان ومناطق ورود 
جار  “التنسيق  ان  مبينا  السيول”، 

مع وزارة الزراعة بشــأن استخدام 
تقنيات الــري احلديثة بغية تقليل 
اســتخدام امليــاه واحلد مــن اثار 
الشــحة املائيــة واحلفــاظ على 
املــوارد املائية والتحكم في كمية 
االطالقات املائيــة باملناطق، عالوة 
احلاصلة  التجاوزات  مواجهة  على 
املائيــة ومقاطع  علــى احلصــة 

االنهر”.
ولفت ثامر، الى انه “من بني خطط 
الــوزارة ملواجهــة الشــحِّ املائّي، 
استخدام تقنية التغليف اللحاف 
اخلرساني او استخدام االنابيب في 
سيسهم  بدوره  والذي  املياه،  نقل 
في التخفيف من االســتهالكات 
الى معاجلة مياه  باالضافة  املائية، 

املبازل وتدويرها، الى جانب خطط 
تتعلق بوزارات اخرى”.

املركزية تعمل  ان “احلكومة  واكد، 
مياه  حتليــة  على  بشــكل جدي 
البحر، مما سيســهم في معاجلة 
ميــاه الصــرف الصحــي وتأمني 
مصادر اضافيــة للمياه وتخفيف 
الضغط على املياه الســطحية”، 
مشــيرا الى ان “هناك تطور ودعم 
املركزية  احلكومــة  قبل  كبير من 
فيمــا يتعلق بتقويــة ملف املياه 

ودعم التفاوض العراقي”.
واشــار املتحدث الى ان “وزير املوارد 
املائيــة التقى ســفير اجلمهورية 
االيرانيــة ومت التــداول حول ملف 
املياه وضرورة تقاســم الضرر في 

فترات الشــحة املائية”، الفتا الى 
أن “اللقــاءات املســتمرة وعلــى 
مستويات مختلفة ستسهم في 
والزيارات  الفنية  املباحثــات  عودة 
املشــتركة وضمان حصول العراق 

على حصة عادلة من املياه”.
متت  مباشــرة  “اتصاالت  ان  وتابع، 
من قبل وزير املوارد املائية واملبعوث 
التركي  باجلانب  املياه  مبلف  اخلاص 
ومت االتفاق على عــودة املفاوضات 
وتبــادل الزيارات املشــتركة، اذ مت 
توجيه كتاب لزيارة وفد عراقي الى 

تركيا بهذا اخلصوص”.
واعــرب ثامر ، عن املــه “بحدوث 
تطور جديد بشأن ملف التفاوض، 
دعمــاً حكومياً  وأن هناك  خاصة 

مميزاً بهذا الصدد”، مشــيراً الى أن 
حصول  في  سيسهم  امللف  “هذا 
وتلبية  املائية  العراق على حقوقه 

متطلباته كافة”.
وفي ســياق متصل ذكر املتحدث 
باسم الوزراة، “هناك دعم للقطاع 
الزراعــي وبتوجيــه مركزي حيث 
متَّت زيادة اخلطة الزراعية الشتوية 
الى  املليون دومن  من مليون ونصف 
والتي  دومن  املليون  ونصف  مليونني 
تعتمد علــى املياه الســطحية، 
فضال عــن خطة اروائيــة تعتمد 
باملناطق  اجلوفيــة  امليــاه  علــى 
الواعــدة واملناطــق التي يصعب 
وصول املياه الســطحية لها، الى 

جانب البساتني ومياه الشرب”.

الموارد المائية تعلن الشروع بخطة
 التوسع في إنشاء سدود حصاد المياه

االمطار تسببت بتحسن نسبي بلغ اكثر من 600 مليون م /3 

تم تأمين نحو 25 
بالمئة لتعزيز الخزين 

المائي والكمية األكبر 
تم اطالقها في 

نهري دجلة والفرات، 
من اجل تعزيز 

المناطق التي عانت من 
الشحِّ الكبيِر

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن وزيــر التجــارة أثيــر داود الغريري امس 
الثالثاء، بــدء عمليات قطــع و جتهيز الوجبة 
احلادية عشــرة من مفردات الســلة الغذائية 
لعام 2022 واعتبارا من العاشر من شهر كانون 

االول اجلاري .
وذكر بيان للوزارة ان :”الشــركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية كانت قد انهت اســتعداداتها 
الفنية واالدارية الســتالم املواد املوردة حلساب 
الســلة الغذائية في مخازنها  والتي ستوزع 
بنظام  املشــمولني  املواطنــني  على جميــع 
البطاقة التموينية وحسب اخلطة التسويقية 
للتجهيــز التــي اعدتها الشــركة وبدءا من 

املناطق االكثر فقرا وتتبعها بقية املناطق”.
ودعا البيان “وكالء املواد الغذائية ملراجعة مراكز 
القطــع في بغــداد واحملافظــات لغرض قطع 

حصص املواطنني وحسب جداول القطع”.
واشــار البيان الــى ان “مالكات شــركة املواد 
الغذائية في كافة املواقــع ببغداد واحملافظات 
مســتنفرة وخــالل ايــام العطل الرســمية 
للمباشــرة بعمليات القطــع والتجهيز ملواد 
الســلة الغذائيــة وتوزيعها علــى  املواطنني 
بدفعة واحــدة وبنفس الوقت بــدون تأخير او 

نقص في اي مادة”.
ولفت البيان الى ان الشــركة في الوقت ذاته 
)داس(  مســتمرة ببيع مادة الطحــني عالمة 
وحليب )دوفيــالك( الفرنســي بطريقة البيع 
املباشر للمواطنني وباسعار تنافسية من خالل 
مراكز البيع في بغداد واحملافظات بالتزامن مع 

بدء عملية القطع”.

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي امس 
الثالثاء عن ادراج مشروع قطار بغداد املعلق في 
موازنة الــوزارة لعام 2023 ، مؤكدا وجود توجه 

الى العمل به في العامني املقبلني.
وقال الوزير خالل اســتقباله السفير الصيني 
لدى العراق، على وفق بيان ملكتبه إن “مشــروع 
القطــار املعلــق مت إدراجه في موازنــة الوزارة 
للعام املقبل، وأرسل الى مجلس الوزراء، وبعد 
موافقة اجمللس ننتظر موافقة البرملان، متوقعا 
“ اإلعالن عن هذا املشــروع فــي الربع األول من 

العام املقبل”.
واوضح الوزير أن “قطار بغداد املعلق يشمل ١٤ 
محطة، وبطول ٣١ كيلومتر”، مؤكدا أن “هناك 
مســاٍع لتوسعة اخلط إلى خارج مدينة بغداد، 

وقد يصل إلى أكثر من ٥٠ كيلومترا”.
ودعا الســعداوي، الشركات الصينية “للعمل 
في مشــاريع النقل ، مطمئنا بأن تكون هناك 
منافســة عادلة بني جميع الشركات العاملية، 

بعيدا عن اية شبهات بالفساد”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة العمــل امس الثالثــاء، عن 
إجراءات لدعم الشرائح الفقيرة من بينها 
زيــادة القروض وأعــداد املســتفيدين من 
احلماية، فيما أشارت الى أن ذلك جاء بدعم 

من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
االجتماعية  والشــؤون  العمل  وزيــر  وقال 
أحمــد األســدي فــي بيــان إن “البرنامج 
احلكومــي تضمــن ثــالث فقــرات تتعلق 
بالشــرائح املســتفيدة من خدمات وزارته 
أن “جهودنا تكللت  انتصاراً للفقير”، مبيناً 
بالنجــاح حيث مت ذلك وبدعــم كامل من 
قبل رئيــس مجلس الوزراء محمد شــياع 

السوداني “.
وتابع أنه “أهم هذه الفقرات هي زيادة أعداد 
املشــمولني بشــبكة الرعاية االجتماعية 
وزيادة نســبة اإلعانة وأعداد املعني املتفرغ 
لرعاية ذوي اإلعاقة فضالً عن زيادة القروض 
اخلاصة بدعم املشاريع الصغيرة”، موضحاً 
أن “خدمات الوزارة لن تتوقف عند هذا احلد 
الستهداف  متسارعة  بخطوات  وسنكمل 
الطبقات األشد فقراً وتخفيف معاناتهم”. 

وزير التجارة يعلن بدء 
عمليات قطع وتجهيز الوجبة 
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ادراج مشروع قطار بغداد 
المعلق في موازنة 2023

 العمل: إجراءات لدعم الشرائح 
الفقيرة بينها زيادة القروض 

وأعداد المستفيدين من الحماية

احمد عبد الصاحب كريم

الكرامــة  مستشــفى  تعــد 
التعليمــي مــن اقــدم واشــهر 
املستشــفيات التعليمية الكبرى 
في العــراق والتي تأسســت عام 
1927 مبســاحة )5( دومنات بسعة 
االستشــارية  (445( وتضم مبنى 
 ، )الباطنية  واقســام  والطــوارى 
اجلراحيــة ، اجلناح اخلــاص ، اجملاري 
البوليــة ، العيــون ، االذن واالنف 
واحلنجــرة ، مركز احلروق ، قســم 
النسائية والتوليد ، قسم االطفال 
، الكســور والعظام ( ، فضال عن 
وجــود اكبر املراكــز التخصصية 
الكلى،  لغســل  احليــاة  )مركــز 

مركز إمراض الدم )الثالســيميا( ، 
، مركز  التنفســية  العناية  مركز 
اخلاليا  ، مركز  الناظوريــة  اجلراحة 
اجلذعيــة ، مركز امراض وغســل 
العالجي  املركز   ، )االطفال(  الكلى 
املناعي  العوز  ملرضى  االرشــادي  و 
، اخملتبــرات ووحــدات الفحوصات 
الساندة وتســتقبل اكثر من )20( 
الــف مراجع شــهريا اضافة الى 
اجراء اكثر مــن )125( الف فحص 
و حتليــل مختبري شــهريا و اكثر 
من )450( عملية جراحية متنوعة 
و)8000( فحــص فــي الوحــدات 
الساندة و تسجيل اكثر من )300( 
حالة والدة شهريا و تقدم خدماتها 
الطبية والصحية جلميع املواطنني 

من كافة احملافظات العراقية
وبــني مدير مستشــفى الكرامة 

التعليمي الدكتور حســام جمال 
جليــل الديبــس ان مستشــفى 
الكرامــة التعليمــي تعتبــر من 
في  الصحية  املؤسســات  اكبــر 
جانب الكرخ ومتتلك اكفأ املالكات 
الطبيــة والصحية والعالجية من 
ذوي اخلبرة والتــي تضم احد اهم 
في  التخصصية  املراكــز  واكبــر 
العراق اهمها مركــز امراض الدم 
املركز  )التالســيميا( وهو  الوراثية 
الوحيد في جانب الكرخ وبســعة 
)160( ســرير واستقبل  ســريرية 
خالل شهر تشرين االول من العام 
تقدمي  ويتم  مراجعا   )1521( احلالي 
العالجات وبعض هــذه العالجات 
النادرة وباهضة الثمن الى املصابني 
املهم  واملركز   ، مجانا  املســجلني 
لغســيل  احلياة  مركز  هــو  االخر 

الكلى ومركز العناية التنفســية 
الناظورية ومركز  اجلراحــة  ومركز 
اخلاليــا اجلذعيــة ومركــز امراض 

وغسل الكلى )االطفال( .
يعد  املستشــفى  مدير  واضــاف 
مستشــفى  في  احليــاة  مركــز 
واملهمة  املراكز  اكبر  احد  الكرامة 
في عالج وغسيل الكلى حيث بلغ 
عدد املراجعني املسجلني في املركز 
اكثــر مــن )340( مريضــا اجريت 
)2858( عملية غســل كلى  لهم 
خالل شهر تشرين االول من العام 
احلالــي للمرضى الغيــر مصابني 
والتهاب  الفيروســية  باالمــراض 
الكبد الفايروسي اضافة الى اجراء 
عمليات الغسل الكلوي لـلمرضى 
املصابــني مبــرض التهــاب الكبد 

الفايروسي.

صحة الكرخ : )95( عاما من الخدمات المتميزة لعالج 
االمراض المستعصية والنادرة في مستشفى الكرامة 

بغداد - الصباح الجديد:
العلوم  كليــة  عميــد  تــرأس 
اإلسالمية في اجلامعة العراقية 
الدكتور محمد شاكر الكبيسي 
، إجتمــاع جلنة عمــداء كليات 
العلوم اإلســالمية واألقســام 
والذي عقد  العراق،  في  املناظرة 

في رحاب اجلامعة العراقية.
ورحب رئيس اللجنــة ، بعمداء 
اإلســالمية  العلــوم  كليــات 
فــي العــراق ورئيــس مجلس 
االعتمــاد الوطنــي األكادميــي 
الكليات  وممثــل  الكليات  لهذه 
في مســتهل  وجدد  األهليــة، 
اجللســة ، تأكيد ما متخض عن 
الفكرية  املتبنيات  جلنة  إجتماع 
التي  الدينية  النصوص  بشــأن 
تســتخدمها اجملاميع اإلرهابية 
إلى تفعيــل دور وحدات  ، داعياً 
روح  ،لبــث  التربــوي  اإلرشــاد 
املواطنــة واحلفاظ على العادات 
والتقاليد األصيلة ،والتحذير من 
االجنرار في طريق اخملدرات ،ونشر 
بالتعاون مع  التوعيــة  ثقافــة 
اخملتصة  واملنظمات  التدريسيني 

بهذا اجلانب. 
وشدد الكبيسي على تهيئة ما 
يستلزم إلجناح اخلطط الدراسية 
والعلمية والتعليمية ،فضالً عن 
تأكيد تبادل اخلبــرات والتجارب 

العلمية بني األســاتذة واشراك 
اجلميع في املناقشــات والتقومي 
واللغوي.مؤكداً،أهمية  العلمي 
االلتزام بجــداول إقامة املؤمترات 
والندوات وورش العمل واملشاريع 
املشــتركة مع اجلهات العلمية 
علــى  ،والتركيــز  واجملتمعيــة 
بالتوعية  التــي تتعلق  الندوات 
من اخملــدرات ومواضيــع اإلحلاد 
ونبــذ الطائفيــة والعمل على 

توحيد الكلمة. 
حــث  ضــرورة  إلــى  وأشــار 
على  والباحثــني  التدريســيني 

اكمال بحوثهم املسجلة ضمن 
اخلطة السنوية باملواعيد احملددة 
،وتشــجيعهم على نشرها في 
يرتقي  ومبا  العاملية  املستوعبات 
تقدمي  ،وكذلك  العلمي  بالتقومي 
سوق  متطلبات  بشــأن  دراسة 
العمل.كمــا ناقــش اجملتمعون 
،امللفــات املدرجة علــى جدول 
األعمال أبرزهــا مراجعة وتقومي 
الدراســية وإستحداث  املناهج 
ودراســـات  أقســام علمـــية 
عليـا / ماجستيـر فـي أقسـام 

أخـرى. 

واسط - الصباح الجديد: 
الدكتور  واســط  حضر محافــظ 
احلفل  املياحــي  محمــد جميــل 
التائبيني املقــام على روح املرحوم 
اهلل(  الياسري)رحمه  مالك  السيد 
فــي ذكــرى رحيله احلادية عشــر 
،ومبشاركة شــخصيات كرمية من 

مختلف شرائح اجملتمع ..
الياسري  مالك  الســيد  واسُتذكر 
رحمه اهلل  كرمز مــن رموز العراق 
الوجاهية  الشــخصية   ، الكــرام 
، صاحب  واالجتماعية  والعشائرية 
الكرم والكرامــة ، الذي طاملا ُعرف 

بســعيه للخير ، وإصالح ذات البني 
، وبأعماله اخليرية واإلنسانية جتديد 
 ، واســط  التعازي إلبناء محافظة 

وللسادة آل ياســر األشراف ، بهذه 
الذكرى التي يعتز اجلميع بإحياءها 

كل عام .

بغداد - الصباح الجديد: 
نســقت جلنــة التربيــة النيابية 
مــع وزارة التربية إلعــداد التقومي 
احلالي  الدارســي  بالعــام  اخلاص 
مواعيد  واملتضمــن  مبكر،  بوقت 
الربيعية  والعطــل  االمتحانــات 
والصيفيــة ووجــود دور ثالــث أو 

حتسني املعدل.
زيتون  اللجنــة  رئيســة  وقالــت 
الدليمــي، في تصريــح صحفي: 
“إن التقــومي التربوي، ســيتضمن 

القرارات  جميع  مفصل  بشــكل 
احلالية  الدراسية  بالسنة  اخلاصة 
وللفصلني األول والثاني بغية عدم 
إرباك الطالب فيما بعد بأية قرارات 
تربوية ســريعة، ومن خالل خارطة 
طريق توضح له بوقت مبكر، وجود 
دور ثالــث أو حتســني املعــدل من 
عدمه، وكذلك مواعيد االمتحانات 
النصفية والنهائية، فضالً عن أبرز 
القرارات اخلاصة باملدارس مبختلف 

فئاتها”.

واشــارت إلى، أن “العملية التربوية 
القرارات  مــن  بكثير  اصطدمــت 
توقيتها  أن  بيد  التي كانت صائبة، 
واإلفصاح عنها لم يكن مدروســاً 
بالشــكل الــذي يتناســب مــع 
مصلحة الطلبة،” مؤكدة أن “إعداد 
التقــومي التربــوي بشــكل مبكر، 
ســيحد من هذه الفوضى، مبينة 
أنه يتم إجــراء اجتماعات مكثفة 
مع الوكالء بالوزارة لتحديد مواعيد 
االمتحانات واإلجراءات اخلاصة بها.

الكبيسي يوصي بتوحيد الكلمة وتكثيف 
جهود التوعية من المخدرات في العراق 

محافظ واسط يحضر الحفل التابيني الستذكار 
رحيل المرحوم  السيد مالك الياسري 

تقويم خاص بالعام الدراسي يتضمن 
مواعيد االمتحانات والعطل

خالل ترؤسه إجتماع لجنة عمداء كليات العلوم اإلسالمية واألقسام المناظرة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافقــت الغالبيــة العظمى مــن الدول 
األعضاء في االحتــاد األوروبي، على جتميد 
األموال املســتحقة لهنغاريا من صندوق 
التنمية املتوازنة لالحتاد األوروبي بســبب 

ضعف مكافحة الفساد في البالد.
االحتاد األوروبي يجّمد حزما مالية لهنغاريا 
األوروبي  االحتاد  الفســادهنغاريا:  بسبب 
يفرض عقوبات جديدة على روسيا لتبرير 

أخطائه
ووفقا لوكالة DPA، فإن سبب هذا القرار 
هو اخلوف من إســاءة اســتخدام أموال 
االحتاد األوروبي فــي هنغاريا لعدم كفاية 

تدابير مكافحة الفساد.
الــدول األوروبية على خطة  كما وافقت 
لتزويــد هنغاريا بـــ 5.8 مليــار يورو من 
األمــوال اخملصصة لدول االحتــاد األوروبي 
للتعافي من وباء فيروس كورونا، بشرط أن 
تستكمل بودابســت 27 إصالحا لضمان 
استقالل القضاء ومكافحة الفساد قبل 

تلقي هذه األموال.
ومــن املتوقــع أن يتــم إضفــاء الطابع 
الرســمي على القرار فــي إجراء مكتوب 

ينتهي اليوم األربعاء.
وفي وقت ســابق، اقترح االحتــاد األوروبي 
جتميد متويــل هنغاريا مقابــل 7.5 مليار 
يورو، ووافقت الدول األوروبية االثنني، على 
تقليــص حجم األموال اجملمــدة إلى 6.3 
مليار يورو مقابل تنازل بودابست عن حق 
النقض بشأن عدد من القضايا، ال سيما 

بشأن حزمة مساعدات لكييف.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أرسلت الصني عدداً قياسيا من القاذفات 
ذات القــدرات النووية إلى منطقة الدفاع 
اجلــوي التايوانية، وفق مــا أعلنت تايبيه، 
امس الثالثاء، بعد أيــام على حظر بكني 
دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر 

جديد لتدهور العالقات بني الطرفني.
تعيش تايــوان التي تتمتــع بحكم ذاتي 
دميقراطي في ظل تهديد دائم من احتمال 
تعرضهــا لغــزو من الصني التــي تعتبر 
اجلزيرة جــزءا من أراضيها وتتعهد ضمها 

وإن كان عسكريا.
وكثفــت بكــني الضغوط العســكرية 
جارتها  على  واالقتصادية  والدبلوماسية 
منذ انتخبت الرئيســة التايوانية تساي 

إنغ - وين التي تصر على استقالل تايوان.
وأعلنــت وزارة الدفــاع التايوانيــة امس 
الثالثاء أن 21 طائرة دخلت “منطقة متييز 
الهوية ألغراض الدفاع اجلوي” )أديز( خالل 
الساعات الـ24 األخيرة، تشمل 18 قاذفة 

من طراز “إتش - 6” ذات القدرات النووية.
ميثل ذلــك حتى اآلن أكبــر طلعة يومية 
لقاذفات “إتــش - 6” من منذ بدأت تايبيه 
إصدار بيانات التوغالت اليومية في أيلول 

.2020
يأتي ذلــك بعدما فرضــت الصني حظرا 
تايوانية األســبوع املاضي.  علــى واردات 
وتعد “إتش - 6” قاذفة الصني الرئيســية 
نقــل حموالت  وبإمكانها  املــدى  بعيدة 
نوويــة. ونادرا ما ترســل الصني أكثر من 
خمس قاذفات “إتــش - 6” في يوم واحد. 
ازدادت بشكل كبير خالل  الطلعات  لكن 

األسابيع األخيرة.
وكان تشرين األول 2021 حتى وقت قريب 
الشهر الذي يسجل أكبر عدد من طلعات 

“إتش - 6” إذ بلغ عددها 16.

االتحاد األوروبي يجّمد
 حزما مالية لهنغاريا

بسبب الفساد

الصين ترسل عددًا قياسيًا 
من القاذفات إلى منطقة 

الدفاع التايوانية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

بعــد أيام قليلــة من انعقــاد القمة 
األوروبية مــع بلدان البلقــان الغربي 
املرشــحة لالنضمام إلى االحتاد، للمرة 
األولى خارج أراضــي البلدان األعضاء، 
ارتفعت حــدة التوتر في هذه املنطقة 
بعد املظاهرات العنيفة التي شهدتها 
كوسوفو، وتعرضت خاللها دورية تابعة 
لبعثة املراقبة األوروبية لهجوم بقنابل 
صوتيــة على يد مجموعــات صربية 
كانت حتتج على اعتقال شرطي سابق 

كان مطلوباً من العدالة.
وســارع املمثــل األعلى للسياســة 
إلى  بوّريل  األوروبية جوزيــب  اخلارجية 
التحذير مــن أن االحتاد لن يتســاهل 
مع مفتعلي هذه األحداث، وطلب من 
اجملموعــات الصربية ســحب احلواجز 
مشدداً  الطرقات،  على  وضعوها  التي 
علــى أن البعثة األوروبية ســتواصل 
املتحدة  األمم  قــوات  مــع  التنســيق 
والســلطات احملليــة في كوســوفو، 
ولــن تقــف مكتوفــة األيــدي أمام 

االستفزازات.
وقالت مصادر احللف األطلســي إنها 

تراقــب عن كثب التطــورات في هذه 
املنطقة، حيث تخشــى أن موســكو 
حتــاول افتعال اضطرابــات فيها منذ 

بداية احلرب في أوكرانيا.
وكان قرار االحتــاد األوروبي عقد قمته 
األخيــرة مــع البلدان املرشــحة في 
تيرانا، مؤشراً على  األلبانية  العاصمة 
اهتمامــه بهذه املنطقة احلساســة 
“اخلاصرة  يــرى فيهــا كثيــرون  التي 
الرخــوة” لالحتاد من حيــث احتماالت 
عودة النزاعات العرقية والدينية إليها.

وجتدر اإلشــارة إلــى أن الوضع األمني 
يغلي منذ أشــهر في كوسوفو التي 
نالت استقاللها عن صربيا عام 2008، 
بعد احلــرب التي شــهدتها املنطقة 
أواخر تسعينات القرن الفائت وانتهت 
بتدخــل واســع للطيران األطلســي 
األلبانيــة. وحتظى  األكثرية  لصالــح 
االحتاد  لعضوية  املرشــّحة  كوسوفو، 
األوروبــي، باعتراف ما يزيــد على 100 

دولة في األمم املتحدة.
وكان االحتــاد األوروبي توّســط مؤخراً 
للتهدئة بني األقلية الصربية وسلطات 
كوسوفو، لكن إعالن هذه األخيرة منذ 
أيــام عن إجــراء انتخابــات بلدية في 
املناطق التي تسكنها أكثرية صربية، 
عاد ليرفع حدة التوتر بني اجلانبني بعد 

تهديد األحزاب الصربية مبقاطعة هذه 
االنتخابات.

املنتشــرة  الدولية  القوات  ويبلغ عدد 
منذ سنوات حتت قيادة احللف األطلسي 

اربعــة  آالف جندي، وكانــت تعّرضت 
لعدة اعتداءات في املاضي لكن من غير 
وقوع إصابات في صفوفها. وقال ناطق 
اعتداء  “أي  األطلســي:  احللف  بلسان 

على القوات الدولية ســيواجه بحزم، 
التي  الوالية  لتنفيــذ  والبعثة جاهزة 
املتحدة في كوســوفو”،  األمم  حددتها 
وناشــد األطراف املعنية باإلحجام عن 

واملســاهمة  اســتفزازية،  أعمال  أية 
في احلفاظ على األمن واالستقرار في 

املنطقة.
وكانت بعض املناطق التي تســكنها 
األغلبيــة الصربية في كوســوفو قد 
غزيراً  وإطالقــاً  انفجــارات  شــهدت 
لعيارات نارية مطلع األســبوع الفائت 
خالل زيارة الســلطات املكلفة حتضير 
برئيســة  دفع  ما  البلدية،  االنتخابات 
إلى  عثمانــي  فجوســا  اجلمهوريــة 
تأجيلها حتى نهاية نيســان من العام 
املقبل. لكن التوتر عاد إلى االرتفاع يوم 
اخلميس املاضــي عندما أصيب ضابط 
في الشرطة على يد مسلحني ينتمون 
إلى األقلية الصربية التي تشّكل أقل 
من 10 في املائة من ســكان كوسوفو 
1,8 مليــون  الذيــن يبلــغ عددهــم 

معظمهم من أصول ألبانية.
األوروبي  االحتــاد  يراقب  أشــهر  ومنذ 
بقلق شــديد تصاعــد التوتر في هذه 
املنطقة احلساسة، فيما تتبادل صربيا 

وكوسوفو االتهامات والتهديدات. 
وأعلــن الرئيــس الصربي ألكســندر 
فوشيك السبت املاضي  أن بالده تعتزم 
نشــر عناصر من اجليش والشرطة في 
مناطق كوســوفو التــي تعيش فيها 
 1244 للقــرار  “وفقاً  أكثرية صربيــة 

الصادر عن مجلس األمن” الذي يكّلف 
باإلشراف على  قوات احللف األطلسي 
األمن في املنطقة. وجتدر اإلشــارة إلى 
أن هذا القرار ســابق إلعالن استقالل 
كوســوفو عام 2008، وينّص على حق 
صربيا في نشر قوة أقصاها ألف جندي 
في املناطق املســيحية األرثوذكسية 
التي تعيش فيهــا غالبية صربية. ورّد 
االحتاد األوروبي أمس على إعالن الرئيس 
الصربي، بأن نشر القوات في كوسوفو 
واحللف  املتحدة  األمم  مبوافقة  مشروط 
القوات  قيادة  يتوّلى  الذي  األطلســي 

الدولية هناك.
وقال مصدر مسؤول في اجمللس األوروبي 
إن مجــّرد إعالن الرئيــس الصربي عن 
نيته إرسال قوات إلى كوسوفو، للمرة 
األولــى منذ نهاية حــرب البلقان عام 
1999، هو دليل علــى وجود محاوالت 
لزيــادة التوتر في املنطقــة، وأن “ثّمة 
مخاوف من أن يشعل هذا التوتر نزاعاً 

دينياً ينام حتت الرماد منذ سنوات”. 
أن تدّخل احللف  إلــى  وجتدر اإلشــارة 
األطلســي في حرب البلقــان كان قد 
أنهى ســيطرة بلغراد على كوسوفو، 
األمــر الذي وّلــد مشــاعر مناهضة 
للحلف بني الصربيني، ما زالت عميقة 

إلى اليوم.

خشية من محاولة موسكو افتعال اضطرابات في المنطقة

تحذيرات أوروبية وأطلسية من الوضع في كوسوفو والبلقان الغربي

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال تشانغ مينغ، أمني عام منظمة 
شــنغهاي للتعاون، إن بعض الدول 
العربية  اململكــة  مثــل  العربية، 
الســعودية والكويــت واإلمــارات 
والبحرين ومصر وقطر، بعضها قد 
أصبــح عضوا فــي عائلة منظمة 
شــنغهاي للتعاون، بصفة شركاء 
في احلوار، وبعضها قد حصل على 
موافقــة البــدء بانطــالق عملية 

االنضمام كعضو في املنظمة.
جاءت تصريحات أمني عام منظمة 
شــنغهاي للتعاون، خــالل حديث 
صحفي ، حول فرص حصول بعض 
الــدول العربيــة علــى العضوية 
الكاملــة في منظمة شــنغهاي، 
بعد أن أبدت تلك الدول رغبتها في 
االنضمام إلى هــذه املنظمة. وقال 
شنغهاي  منظمة  إن  مينغ  تشانغ 
للتعاون تتســم أو تتمســك مببدأ 
األبواب  تفتــح  أنها  أي  االنفتــاح، 
لكل الدول في املنطقــة، طاملا أن 
هذه الدول ترحــب أو تعترف مببادئ 
ميثاق األمم املتحدة، وميثاق منظمة 

شنغهاي للتعاون.
وحول رأيه بطلــب تركيا االنضمام 
ملنظمة شــنغهاي، حيث إن تركيا 
دولــة عضو في حلــف الناتو، قال 
أمني عام املنظمــة، إن تركيا أيضا 
عضو من أعضاء عائلة شــنغهاي، 
بصفة شــريك في احلــوار. وأضاف 
بالقــول: “لكــن أوال، أي عضو يريد 
إلى منظمة شــنغهاي  االنضمام 
بصفــة عضوية كاملــة، يجب أن 
يرفع طلــب االنضمــام، ونحن لم 
نحصل على طلــب االنضمام من 

قبل تركيا إلى منظمة شنغهاي”.
وحول موقــف املنظمة إذا حصلت 
على طلب انضمام من تركيا الدولة 
العضو في حلف شمال األطلسي، 
املنظمة تتمســك  إن  قال مينــغ 
مببدأ موافقــة كل األعضاء، لذلك 

أي طلــب لالنضمــام إلى منظمة 
من  مناقشــته  يجب  شــنغهاي، 
واحلصول  املنظمــة  أعضــاء  قبل 
على املوافقة. وحول ما يتم تداوله 
إعالميا قبيل انطالق أي قمة لقادة 
دول منظمة شنغهاي، والسيما مع 
أعمال القمة األخيرة في سمرقند، 
وباحلديث عن تكتل عســكري في 
إطار مجموعة شنغهاي، كأن يكون 

مبثابة حلف عسكري جديد مقابل 
حلف الناتو، قال أمني عام منظمة 
شنغهاي للتعاون إنه ميكن الرجوع 

مليثاق املنظمة.
امليثاق  فــي  نعلن  “نحــن  وأضاف: 
أن منظمــة التعــاون شــنغهاي 
ليست حلفا سياسيا أو عسكريا، 
يتمســكون  املنظمــة  وأعضــاء 
بهذا املبــدأ، والعالم اليوم بحاجة 

للتعاون وليــس بحاجة لتحالفات 
عسكرية”.

وحول أبرز اخملاطر التي تواجه الدول 
األعضــاء في منظمة شــنغهاي، 
قال مينــغ إن الــدول األعضاء في 
منظمة شــنغهاي تواجه مخاطر 
وحتديات كثيرة كاإلرهاب، والتقلبات 
االســتقرار.  وعــدم  االقتصاديــة 
وأضــاف: “أعضــاء املنظمــة، هم 

أعضــاء مــن العائلــة العامليــة، 
ويواجهــون كل التحديات أواخملاطر 
التــي يواجههــا دول األعضاء في 

العائلة العاملية”.
يُذكر أنه من أجل مكافحة احلركة 
ومببادرة  والتطــّرف،  االنفصاليــة 
من بكني في عام 1996، تشــكلت 
شــنغهاي”  “خمســة  منظمــة 
وطاجيكســتان  وروســيا  )الصني 

وكازاخســتان(  وقيرغيزســتان 
الســاعية إلى تعزيز الثقة واألمن 
في مناطقهــا احلدودية. وبانضمام 
أوزبكســتان إلى املنظمة في عام 
2001 تغير وضع املنظمة واسمها، 
وأعلن قادة الدول الســت تشكيل 

“منظمة شنغهاي للتعاون”.
وتوّســعت املنظمة في 2017 بعد 
وكذلك  وباكستان،  الهند  انضمام 
كامل  أصبحــت عضواً  التي  إيران 

العضوية في 2021.
ومــع بدء خطــوات انضمــام دول 
عربية، تتحول منظمة شــنغهاي 
من تكتل آســيو-أوروبي إلى تكتل 
التعاون  عاملي يهــدف إلى تعزيــز 
املشــترك بني الــدول األعضاء في 

مختلف اجملاالت.
وحتظــى اجتماعــات املنظمة في 
اآلونــة األخيــرة باهتمــام دولــي 
وإقليمي كونها تتضمن مناقشــة 
السياســية  امللفات  مــن  العديد 
إلى  واالقتصادية واألمنية، وتسعى 
عملية اجلذب اجلمعي الذي يضمن 
البلدان  واســتقرار  وســالمة  أمن 
األعضــاء فيهــا. فهــي ال تعتبر 
غاياتها عســكرية كحلف شمال 
األطلسي، وال ذات أهداف سياسية 
كاالحتــاد األوروبــي، وإمنا تســعى 
ملواجهــة أي حتديــات أمنية تواجه 
أعضاءها وتعزز اقتصادها من خالل 
وحتسني  التجارية  العالقات  تعميق 
االستقرار  ومواصلة  بينها  التعاون 
اإلقليمــي والتنميــة االجتماعية 
وتعميق العالقــات الثقافية، وبناء 
قاعدة اقتصادية متينة ضمن إطار 

أمني إقليمي موحد.
ويُنظر إلــى املنظمــة على نطاق 
واســع وفق العديد من اخلبراء على 
أنها حترك صيني-روســي مشترك، 
والتحالفات  النفــوذ  مواجهة  في 
الغربية مثل حلف شمال األطلسي 

“الناتو”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لم ينتِه التوتر بني الواليات املتحدة 
األميركيــة وكوريــا الشــمالية 
خصوصاً بعد التجارب الصاروخية 
األخيرة، التي نفّذتهــا بيونغ يانغ 

واعتبرتها واشنطن “استفزازاً.
فقــد شــدد املبعــوث األميركي 
الشــمالية، سونغ  بكوريا  اخلاص 
كيم، أن بيونغ يانع باتت تشــكل 

أبرز التحديات األمنية في العالم.
وأضــاف في اجتماع مــع نظيريه 
بالده  أن  والياباني،  اجلنوبي  الكوري 
ســتكون أكثر حذرا مع تهديدات 

في  الشمالية  لكوريا  السيبرانية 
املستقبل.

كذلك أوضح فــي االجتماع الذي 
عقد في جاكرتا، أن ســلوك بيونغ 
يانــغ ميثل أحد أخطــر التحديات 
األمنيــة للمنطقــة وخارجهــا، 
مشدداً على أن أي استفزاز إضافي 
من كوريا الشــمالية سيقابل برد 

حازم وموحد من اجملتمع الدولي.
إلى مستوى غير مسبوق

بدوره، أكد مبعوث سول إلى بيونغ 
يانغ كالم نظيــره األميركي، الفتاً 
والواليات  واليابــان  بــالده  إن  إلى 

املتحدة ستنسق العقوبات وتسد 
الثغــرات فــي نظــام العقوبات 

الدولي على كوريا الشمالية.
كما لفت كيم جــون، ممثل كوريا 
السالم  لشــؤون  اخلاص  اجلنوبية 
واألمن في شــبه اجلزيرة الكورية 
إلى أن كوريا الشــمالية أصبحت 
أكثر عدوانية ووقاحة في تهديدها 

النووي.
صواريخ كوريا الشــمالية تشغل 

العالم
في حني أشــار املبعــوث الياباني 
مبعــرض االجتماع، إلى أن بالده مع 

كوريا اجلنوبيــة والواليات املتحدة 
رفعوا التعــاون األمني بينهم إلى 

مستوى غير مسبوق.

تدريبات مشتركة
يشــار إلى أن البعثــة األميركية 
لــدى األمم املتحدة كانت شــددت 
التدريبات  أن  على  املاضي،  الشهر 
العســكرية املشــتركة الكورية 
تدريبات  األميركيــة هي  اجلنوبية 
دفاعية طويلة األمد، وال تشــكل 
تهديداً ألي دولة، مبا في ذلك كوريا 

الشمالية.

التدريبــات  أن  أضافــت  كمــا 
املشتركة واالســتفزازات الكورية 
إليها  النظر  ال ميكن  الشــمالية، 
إن  حيــث  املســاواة،  قــدم  على 
الدفاعية  العســكرية  التدريبات 
التقليديــة ال تخضــع لعقوبات 
إطالق كوريا  بينمــا  املتحدة،  األمم 
الشــمالية صواريخ باليســتية، 

يخضع لتلك العقوبات.
فــي حني فرضــت الــدول الثالث 
اجملتمعــة هذا الشــهر مزيداً من 
من  مســؤولني  على  العقوبــات 
ببرامج  كوريا الشمالية مرتبطني 

أن  بعــد  البــالد،  في  األســلحة 
أجرت بيونغ يانــغ اختبارا لصاروخ 

باليستي عابر للقارات.
وتأتي العقوبــات في أعقاب جتربة 
أجرتهــا كوريــا الشــمالية في 
18 تشــرين الثانــي على صواريخ 
باليســتية عابرة للقــارات، وهي 
جزء من سلسلة شملت أكثر من 
60 عملية إطــالق صاروخية هذا 
العام، ووســط مخــاوف من أنها 
قد تكون على وشــك اســتئناف 
جتارب األسلحة النووية التي جرى 

تعليقها منذ عام 2017.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت “هيومن رايتــس ووتش’’ إن 
غالبيــة الناس في لبنــان عاجزون 
االجتماعية  حقوقهــم  تأمني  عن 
احلكومــة  داعيــة  واالقتصاديــة، 
إجراءات  التخــاذ  الدولي  والبنــك 
عاجلة لالستثمار في نظام حماية 

اجتماعية.
وقالــت املنظمة فــي بحث جديد 

إن “اســتجابة السلطات ال تضمن 
حق كل فرد في مســتوى معيشي 
الئق، مبا في ذلــك احلق في الغذاء”، 
مشيرة إلى أن “احلماية االجتماعية 
الشــاملة التــي تؤمــن احلق في 
الضمــان االجتماعــي لــكل فرد 
فــي لبنــان، ميكن أن تســاعد في 
االقتصادية  الصدمــات  تخفيــف 
وضمان مســتوى معيشي الئق، مبا 

يشــمل أوقات األزمات. لكن نظام 
احلماية االجتماعية في لبنان مجزأ 
للغاية، ما يترك معظم العمال غير 
دون  واألطفال  واملسنني،  الرسميني، 
املســاواة  انعدام  ويعزز  أي حماية، 

االجتماعية واالقتصادية”.
برامــج  “تغطيــة  بــأن  وأفــادت 
احلالية،  االجتماعيــة  املســاعدة 
املمولــة جزئيا من البنــك الدولي، 

ضيق  بشكل  وتســتهدف  ضئيلة 
للغاية األســر التي تعيش في فقر 
مدقع، ما يترك شــرائح كبيرة من 
الســكان غير املؤهلــني معرضني 
احلصول على  وعاجزين عن  للجوع، 
األدويــة، ويخضعون ألنــواع أخرى 
من احلرمــان التي تقوض حقوقهم 
مثل احلــق في الغــذاء والصحة”، 
الفتة إلــى أن “احلكومة لم تعتمد 

للحماية  وطنية  استراتيجية  بعد 
في  احلــق  تضمــن  االجتماعيــة 

الضمان االجتماعي للجميع”.
وأضافــت: “أدى ارتفــاع معــدالت 
البطالــة، وانخفاض قيمة العملة 
احمللية، واالرتفاع الهائل في معدالت 
التضخم، ورفــع الدعم عن األدوية 
والوقــود إلى زيــادة الصعوبة التي 
لتلبية  الناس  من  الكثير  يواجهها 

كاشفة  األساسية”،  احتياجاتهم 
أنه “تقريبا أربع من كل خمس أسر 
لديها معيل فقــد العمل منذ بدء 
2019، مــع بقاء حوالي  األزمة في 
%15 عاطلــني عن العمــل منذئذ. 
كانــت األســر التي ما يــزال أحد 
أكثر  العمــل  عن  عاطــال  أفرادها 
عرضة ملواجهــة صعوبة في تلبية 

احتياجاتها”.

األمين العام تشانغ مينغ: العالم اليوم بحاجة الى التعاون
 وليس التحالفات العسكرية

فيما تعتزم دول عربية واوسطية االنضمام الى منظمة شنغهاي 

أميركا: كوريا الشمالية تشكل تحديًا أمنيًا بارزًا للعالم

“هيومن رايتس ووتش”: تزايد الفقر والجوع في لبنان
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متابعة ـ الصباح الجديد :
فــي حتــرك عاجــل، طالبت رئاســة 
مجلس النواب الليبي من النائب العام 
املستشار الصديق الصور، حتريك دعوى 
جنائية ضد كل من تورط في “خطف 
املواطن أبو عجيلة مســعود وسلمه 

إلى جهات أجنبية”.
جــاء ذلك بعد يــوم واحد مــن إعالن 
الواليات املتحــدة احتجاز أبو عجيلة، 
الــذي اتهمته ســابقا بالتــورط في 
تفجيــر طائــرة أميركية فــوق بلدة 
1988، رغم  لوكربي بإســكتلندا عام 
تعهد سابق لواشنطن بغلق القضية 

وعدم مالحقة املتهمني.
وقالت رئاسة البرملان إن قضية لوكربي 
“جرى تســويتها نهائيــا مع احلكومة 
األميركية مبوجب اتفاق ترتب عنه عدم 
املسؤولية اجلنائية لطرابلس وتعويض 
املراســلة  حســب  ماديا”،  املتضررين 

املوجهة إلى الصور 
اخليانة العظمى

كما استنكر نواب البرملان تسليم أبو 
عجيلة، في بيان آخر جاء فيه:

وتسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية 
خارج إطار القانون جرمية مخالفة لكل 

األعراف واملواثيق احمللية والدولية.
ونطالب بعقد جلســة طارئة للبرملان 

التخاذ اإلجــراءات الالزمة ملتابعة هذه 
القضيــة الوطنية محليــا وخارجيا، 

وحترير أبو عجيلة وإعادته ساملا.
وهناك قرار ســابق للبرملــان بتوجيه 
تهمــة اخليانة العظمى ملن يعيد فتح 

قضية “لوكربي”.
وخرجــت دعــوات تطالــب احملامــني 
الليبيني والعرب بتشــكيل جلنة دفاع 
مشتركة للترافع عن أبو عجيلة، وهو 
ما أيــده احمللل السياســي الليبي عز 

الدين عقيل.
ويقول عقيل “يعد تسليم أبو عجيلة 
وعرضه أمام القضــاء األميركي خرقا 
صريحا للقانــون الليبي، وجتاوزا التفاق 
التســوية املبرم بني ليبيــا والواليات 
الــذي أنهى كل   2008 املتحدة عــام 
املطالبــات املتعلقــة بالقضيــة في 

شقها املدني”.
كمــا يلفت احمللل السياســي الليبي 
إلى أن إسكتلندا هي اخملتصة مبسألة 
التقاضي ألنها الدولة التي ســقطت 
لم  وهي  األميركيــة،  الطائــرة  فيها 

تطلب تسليم أبو عجيلة.
واختفــى أبو عجيلــة )71 عاما( الذي 
يعانــي أمراضا عدة، بعــد أن داهمت 
التابعة  املشــتركة”  “القــوة  عناصر 
للحكومة منتهية الوالية بقيادة عبد 

احلميد الدبيبــة منزله في 17 نوفمبر 
املاضــي، ثم فوجــئ أقاربــه بوجوده 
فــي الواليات املتحــدة، حيث يحاكم 
بتهمة صنع القنبلة التي استخدمت 

لتفجير الطائرة.
تعويضات جديدة

الواقعــة عند  وال تتوقــف خطــورة 
أجنبية،  جلهة  ليبي  مواطن  تســليم 
اإلسكتلندية  السلطات  إعالن  بل مع 
القنبلة  بتصنيع  آخــر”  “متهم  وجود 
املســتخدمة في تفجير الطائرة، كما 
الليبي محمد  السياسي  الباحث  يرى 

قشوط.
ويوضــح قشــوط أن األمــر يعنــي 
“ضياع مليــارات الدوالرات التي دفعت 
كتعويضــات من قبــل، وميكن النظر 
في طلب تعويضات جديدة، ويأتي هذا 
في ظــل وجود أمــوال ليبية مجمدة 

باخلارج”.
احلكومة  موقــف  قشــوط  وانتقــد 
الليلية في طرابلس، قائال إنها “اكتفت 

بالصمت”.
تاريخ قضية لوكربي

وعام 1988، جــرى تفجير طائرة تابعة 
لشــركة “بان أميركان” في رحلة رقم 
103 بني لنــدن ونيويورك، فــوق بلدة 

لوكربي في إسكتلندا.

ووصف التفجير بأنه االعتداء اإلرهابي 
الــذي حصد أكبر عدد مــن الضحايا 
على األراضــي البريطانية، حيث أودى 
بحياة 270 شــخصا في الطائرة، من 
بينهم 190 أميركيا، و11 شخصا على 

األرض.
وأقرت الســلطات في عهــد الزعيم 
القذافــي  الراحــل معمــر  الليبــي 
اتفاق  وبعد  التفجير،  عن  مبسؤوليتها 
مع الواليات املتحدة عام 2003 قدمت 
تعويضات بقيمة 2.7 مليار دوالر ألسر 

الضحايا.
وحوكم متهم واحد هو ضابط اخملابرات 
الليبي السابق عبد الباسط املقرحي.

ووفق الئحة االتهام األميركية، قام أبو 
عجيلة بتجميع وبرمجة القنبلة التي 

أسقطت الطائرة.
وســبق أن احتجز أبو عجيلة في ليبيا 
بتهمة الضلوع في هجوم 1986 على 
ملهــى ليلي فــي برلني، قبــل إطالق 

سراحه.
أســرته  املقرحي، طلبت  وفــاة  وبعد 
من اململكة املتحدة رفع الســرية عن 
وثائق قيل إنهــا تزعم أن طهران تقف 
وراء العملية، ردا على إســقاط طائرة 
إيرانيــة بصاروخ للبحريــة األميركية 

عام 1988 أودى بحياة 290 شخصا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجليش األميركي، امس االول االثنني، أّنه 
اختبر بنجاح صاروخاً فرط صوتي، في حلقة 
جديدة من مسلسل التنافس الدائر بني كّل 
مــن الواليات املّتحدة والصني وروســيا على 

صعيد هذه التقنية العسكرية املتطّورة.
وقال ســالح اجلو األميركي في بيان إّن قاذفة 
أطلقت،  بــي52-  من طــراز  اســتراتيجية 
اجلمعة املاضيــة، أثناء حتليقهــا فوق مياه 
احمليط قبالــة ســواحل كاليفورنيا صاروخ 
كروز من طــراز “AGM-183A ARRW” والذي 
وصل إلى “ســرعة فرط صوتية تفوق سرعة 
الصوت بخمسة أضعاف، واّتبع مسار رحلته 

وانفجر” في املنطقة املرسومة له.
العديد  املّتحدة على تطوير  الواليات  وتعمل 
من برامج األسلحة األسرع من الصوت، وفي 
هــذا اإلطار اختبرت “داربــا”، الذراع العلمية 

للجيش األميركي، في وقت ســابق من هذا 
العام نوعاً آخر من الصواريخ الفرط صوتية.

الفرط صوتية قادرة على إيصال  والصواريخ 
شــحنات نووية بدّقة إلى هدفها احملّدد، وهي 
مصّممــة للطيــران بســرعة عالية وعلى 
ارتفاعات منخفضــة، وميكنها كذلك تغيير 
اجّتاههــا أثناء حتليقها وبالتالــي عدم اّتباع 
مســار خطي ميكن استشــرافه، مما يجعل 

اعتراضها أكثر صعوبة.
وفــي 2021، اختبرت الصــني صاروخاً فرط 
صوتي حلَّق حول األرض قبــل أن يتّجه نحو 
هدفــه ويخطئه بفارق بضعــة كيلومترات 
فقــط. مــن جهتهــا، أعلنت روســيا أّنها 
اســتخدمت حتى اآلن مرتــني صواريخ فرط 

صوتية في أوكرانيا.
كذلــك، تؤّكد كوريا الشــمالية أّنها أجرت 

اختبارات على صواريخ فرط صوتية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
علق نائب املستشــار النمساوي السابق هاينز 
كريستيان ستراش على تصريحات املستشارة 
اتفاقيات مينسك  الســابقة بشــأن  األملانية 
وقولها إن الهدف منها كان ملنح كييف الوقت 

لتعزيز قدراتها العسكرية.
وقال ســتراش إن تصريح املستشــارة األملانية 
الســابقة أنغيال ميــركل واعترافهــا بعبثية 
اتفاقيــات مينســك قــوض مصداقية كالم 
السياسيني األوروبيني.  وأضاف ستراش: “إنه أمر 
مخيف كيف تتحدث السيدة ميركل بصراحة 
عن هــذا ... بهــذه الطريقة، ندمر أي أســاس 

انتقدت صحيفة  للثقة”. وفي نفس الســياق 
“غلوبــال تاميــز” الصينية في مقــال اعتراف 
املستشارة األملانية السابقة بأن الدول الغربية 
لم تخطــط منــذ البداية لتنفيــذ اتفاقيات 
مينســك، وأكدت الصحيفة أن هذا االعتراف 
يشير إلى أن الغرب لم يعتبر روسيا أبدا شريكا 
في احلــوار. وقالــت الصحيفة: “مــن تقويض 
اتفاقيات مينسك إلى إشــعال الصراع احلالي 
بني موســكو وكييف، يحاول الغــرب في كل 
هذا بشكل علني أو خفي احتواء دولة يعتبرها 
خصما ولم يعتبرها شــريكا فــي احلوار”. جتدر 
اإلشــارة إلى أن املستشــارة األملانية السابقة، 

قد صرحــت مؤخرا بــأن اتفاقيات مينســك، 
كانت تهدف ملنح كييف الوقت الكافي لتعزيز 

قدراتها العسكرية.
وقالت ميركل إن أوكرانيا استغلت هذه الفرصة 
جيدا، وهي اليوم أقوى مما كانت عليه في األعوام 
2015-2014. وفي رده على هذه التصريحات قال 
الرئيس الروســي فالدميير بوتــني إن االتفاق هو 
مســألة ثقة، وأوضح أن “الثقــة بالطبع تكاد 
تصل إلى الصفر، ولكن بعد تصريحات ميركل، 
بالطبع يطرح سؤال كيف ميكن التفاوض على 
شــيء ما؟ وهل من املمكن التفاوض؟ ومع من؟ 

وأين الضمانات؟ هذا طبعا السؤال املطروح”.

تحركات عدلية عاجلة بعد فتح قضية لوكربي 
تطالب باعادة المتهم فيها الى ليبيا

شؤون عربية ودولية األربعاء 14 كانون االول 2022 العدد )5035(
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وصفها بضربة لمصداقية السياسيين األوروبيين

سياسي نمساوي: اعترافات ميركل تكشف استخفاف 
أوروبا باتفاقية مينسك

الجيش األميركي يختبر بنجاح صاروخا فرط صوتي
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جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 78938
التاريخ: 2022/12/11

))إعالن((

احلاقا باعالننا املرقم )38098( في 2022/5/30 املنشور في جريدة الصباح اجلديد بعددها املرقم )4906( في 2022/5/31  
لسنة 2022 واالعالن املرقم )27622( في 2022/4/14 املنشور في جريدة الصباح بعددها املرقم)4879( في 17 نيسان 
2022 واالعالن املرقم 27862 في 2022/4/17 املنشور في جريدة الصباح اجلديد بعددها املرقم )4838( في 21 نيسان 
لســنة 2022 ونظرا حلصول موافقة وزارة االعمار واالســكان والبلديات واالشغال العامة بكتابها املرقم )19983( 
فــي 2021/8/3 تعلن جلنة البيع وااليجار عن اعادة املزايدة العلنية لبيــع قطع االراضي العائدة الى  )مديرية بلدية 
الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفق احــكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة 
)30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرســمية وحسب املادة 15 اوال – فان لم يتقدم راغب من 
منتســبي الوزارة او بقى منها فتعلن مجددا للبيع الى منتســبي الدولة عامة وفي حالة عدم حصول راغب في 
الشــراء منهم فتعلن مجددا للبيع الى املواطنني كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك فعلى الراغبني باالشتراك 
باملزايدة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله وخالل مدة االعالن مستصحبني معهم تأمينات قانونية 
قدرهــا 20% من بدل التقدير مع تقــدمي اقرار وتعهد خطي )عائلي( وفق القرار 120 لســنة 1981 مصدق من قبل 
شــعبة القانونية على ان يجلب املزايدة ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة والبلدية لعام 2022 وســيوثق اســم من 
ترسو عليه املزايدة في قاعدة بيانات )احلاسبة( اخلاصة ببلدية الناصرية منعا لتكرار التخصيص او البيع وستجري 
املزايدة في مبنى بلدية الناصرية شعبة الواردات وفي متام الساعة الثانية عشر ظهرا واذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من بدل البيع. 
ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ رئيس جلنة البيع وااليجار

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد/ 3859
التاريخ/ 2022/12/7

إعالن
املدعــي  طلــب  علــى  بنــاًء 
)مصطفى عباس كاظم( والذي 
لقبه  تبديل  يطلب من خاللــه 
من )العــوادي( الــى )الزركاني( 
واســتنادا ألحكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
مراجعة  الطلب  على  االعتراض 
)15( خمسة  املديرية خالل  هذه 
النشــر  تاريخ  من  يوما  عشــر 
وخالفه سينظر في الطلب وفق 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة احلي 
العدد/ 670 / ب/ 2022

إلى// املدعى عليه
عذيب هديرس خضير

م/ تبليغ
أقام املدعي )صالح محمد راضي(

 امام هذه احملكمــة الدعوى البدائية 
املرقمــة اعــاله طالبا فيهــا دعوتك 
له  بتأديتــك  والزامــك  للمرافعـــة 
)ســتة ماليــني ومائة وثالثــون الف 
دينار( وبالنظر جملهولية محل اقامتك 
الفالحية  شرطة  مركز  كتاب  حسب 
واشــعار اخملتار قررت احملكمة تبليغك 
إعالنا عن طريق النشر في صحيفتني 
امام  محليــــــتني لغرض احلضــور 
هــذه احملكمة يــوم املرافعــة املوافق 
2022/12/19 وفي حالة عدم حضورك 
او ارســال من ينوب عنك قانونا سوف 
جتري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ تكريت

تنفيذ / 30
رقم اإلضبارة: 2022/1116
التاريخ: 2022/12/13
الى/ املنفذ عليه/ محسن ثامر نفوس

لقد حتقق لهذه املديرية من مركز شرطة 
تكريت واشعار مختار املنطقة

أنك مجهــول محل اإلقامــة وليس لك 
موطــن دائــم أو مؤقت او مختــار، ميكن 
إجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( 
من قانــون التنفيذ تقــرر تبليغك إعالنا 
باحلضور فــي مديرية تنفيذ تكريت خالل 
خمسة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشــر ملباشــرة املعامــالت التنفيذية 
بحضــورك وفــي حالة عــدم حضورك 
ستباشــر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

اجلبري وفق القانون.
 املعاون القضائي
خلف عداي صالح

اوصاف احملرر
قرار حكم محكمة األحوال الشــخصية 
فــي تكريــت 1213 ش 2022 – واخلــاص 

بنفقة االطفال

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

)رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين(

 محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد/ 6167
التاريخ/ 2022/12/13

اعالن
 م/ حجة حجر وقيمومة

بتاريــخ 2016/8/25 فقد املدعو )محمد 
وطبان حمــادي( وانقطعت اخباره منذ 
ذلــك التاريخ وحلد اآلن عليــه ولتقدمي 
زوجتة السيدة )اثار علي عبداهلل( طلبا 
الى هذه احملكمة تروم فيه نصبها قيما 
علــى املفقود أعاله لذا قــررت احملكمة 
اإلعالن عن حالة الفقدان بالنشــر في 
صحيفتــني محليتــني يوميتني فعلى 
كل من لديــه معلومات تخص املفقود 
أعاله مراجعة هــذه احملكمة خالل مده 
أقصاها عشرة أيام من تاريخ النشر في 
احملكمة  وبعكسه ســتصدر  الصحف 

حجة احلجر والقيمومة وفقا للقانون.
القاضي 
خيراهلل خليل كلش

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 2233/ش/2022
التاريخ: 2022/12/11

إعالن
الى املدعى عليه/ عمر احمد جاسم

بتاريــخ 2022/12/11 أصدرت محكمة 
تكريت بحقك  الشخصية في  االحوال 
)بتأييد حضانة  يقضــي  غيابياً  حكماً 
إســماعيل  ) صبــاح صالح  املدعيــة 
تولــد 2012( من  لطفلتهــا )عســل 
مطلقهــا املدعــى عليه )عمــر احمد 
جاســم( لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني وفي حال عــدم حضورك الى 
هذه احملكمة او إرســال من ينوب عنك 
قانونياً لالعتــراض والتمييز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوماً من تاريخ النشر في 
الصحف يعتبر قرار احلكم نافذا بحقك 

ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
خير اهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة األحوال الشخصية في بدرة

العدد : 148/ش/2013
التاريخ : 2022/12/13 

الى املدعي عليه 
)حسني صفاء محمد ( يسكن محافظة 

واسط / قضاء الكوت : داموك / الضباط
 أقامــت املدعيــة )زينب نوري شــطب( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 148/ش/2022 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتسليمها األثاث الزوجية العائدة 
لهــا وجملهوليــة محل إقامتك حســب 
إشــعار مختار منطقة داموك / الضباط 
املؤرخ 2022/12/8 واملرفق بكتاب محكمة 
بالعدد  الكوت  في  الشــخصية  األحوال 
 2022/12/8 فــي  492/تبليغــات/2022 
عليه تقرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
إمام هذه  محليتني رســميتني للحضور 
الســاعة   2022/12/20 بتاريــخ  احملكمة 
التاســعة صباحا وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون 
القاضي 
سيف علي مهدي

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واليجار االولى 

تنويه
احلاقا باعالننا  403 في 2022/11/17  
املنشــور في جريدة الصباح اجلديد 

بالعدد5017  في 20/ 2022/11  
تقرر الغاء موعــد  املزايدة اخلاصة 
الســكنية   القطعة  بيــع  باعالن 
املرقمــة 20900/1 م 45 ام حالنــة   

الى اشعار اخر لغراض تدقيقه
لذا اقتضى التنويه

قسم شؤون االحوال املدنية
إعالن

بناًء علــى طلب املدعي )حســني كاظم دفار( 
والــذي يطلــب من خاللــه تبديــل لقبه من 
)العوادي( الى )الزركاني( واستنادا ألحكام املادة 
)22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشــر طلبه في اجلريدة الرســمية 
فمن له حق االعتراض علــى الطلب مراجعة 
هذه املديرية خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشــر وخالفه سينظر في الطلب وفق 

القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة 
العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في احلي

العدد: 744/ش/2022
التاريخ: 2022/11/29

تنويه
ذكر اسم جد املدعى عليه اثير شمران هالل 
في اإلعالن املنشــور بتاريــخ 2022/9/21 في 
صحيفة الصباح اجلديد خطأ حيث ان االسم 
الصحيح للمدعى عليه هو اثير شمران هدل 

وليس اثير شمران هالل مع التقدير.
القاضي
حتسني علوان اخليكاني

اجمالي بدل القطعةالقيمة املقدرة م2 / ديناراملساحةاملقاطعةرقم القطعةت

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر123/828/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر223/829/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر323/831/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر423/832/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر523/833/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر623/834/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر723/835/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر823/837/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر923/838/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1023/839/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1123/840/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1223/841/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1323/843/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1423/845/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1523/846/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1623/847/42

60،000،000 ستون مليون دينار300،000 ثالثمائة الف دينار200 م2العكر1723/842/42
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متابعة ـ الصباح الجديد :
اســتمرت حالة عدم االستقرار في 
األســبوع  بداية  النفط في  ســوق 
اجلاري بني الهبوط واالرتفاع، حيث زاد 
خام برنت بنحو ثالثة في املائة، بينما 
ارتفع “األمريكي” اربعة في املائة بعد 

أن تراجع خالل التعامالت.
مخاوف  من  دعما  األســعار  وتلقت 
إغالق  بعد  النفطية  اإلمدادات  شح 
خط أنابيب “كيســتون” الذي يربط 
إلى جانب  املتحــدة  والواليات  كندا 
اليقني بشــأن  تأثيــرات حالة عدم 
عواقب سقف األسعار الذي فرضته 
مجموعــة الســبع على صــادرات 

النفط الروسية.
ويعــد الدافع األكبــر لالنخفاضات 
من  اخلوف  هو  املاضية  األســبوعية 
الركود العاملي، ما قد يؤثر سلبا في 
الطلب، فيما زادت حالة القلق بشأن 
استقرار املعروض النفطي بعد إعادة 
تأكيد روســيا أنها لن تصدر النفط 
إلى جهات توافــق على تطبيق احلد 
حالة  بينما سادت  للسعر،  األقصى 
نســبية من التفاؤل بعد إعادة فتح 
الصــني بعــد تراجع قيــود جائحة 

كوفيد.
وقــال محللــون نفطيــون إن قيود 
ذلك  ورغم  إحكامــا  تــزداد  العرض 
لم تســتجب األســعار باستئناف 
مســتقرة  بوتيــرة  املكاســب 
ومتصاعدة، الفتني إلى تأكيد وكالة 
“أرجــوس” أن إنتاج النفط في “أوبك 
38.29 مليون برميل  +” انخفض إلى 

يوميا في نوفمبر املاضي.
وأكد روبرت شــتيهرير، مدير معهد 
فيينا الدولي للدراسات االقتصادية، 
جديدة  اضطرابات  تواجه  السوق  أن 
بعد إغالق خط أنابيب “كيســتون” 
الكنــدي األمريكي بعد اكتشــاف 
تسرب في نبراســكا وزاد القلق في 
الســوق مع عــدم تقدمي الشــركة 
املسؤولة جدوال زمنيا إلعادة تشغيل 
خط أنابيب النفط، وهو ما فاقم من 
اخملاوف بشــأن اإلمداد فــي الواليات 

املتحدة.
وأشار إلى أن خط أنابيب “كيستون” 
ينقل نحو 600 ألف برميل يوميا من 
اخلام الكندي إلــى الواليات املتحدة، 
وبالتالي يســهم بنصيــب وافر في 
التجــارة النفطيــة بــني البلدين، 

معتبرا أن ارتفاع األســعار في بداية 
األسبوع ولو بشكل مؤقت يعود إلى 
اســتمرار إغالق خط األنابيب وأيضا 
إلى تخفيف قيــود الصني املرتبطة 
بجائحة كوفيد إلى جانب اخملاوف من 
أن تخفض روسيا اإلنتاج من النفط 
اخلام. من ناحيته، قــال ردولف هوبر 
الباحــث في شــؤون الطاقة ومدير 
إن احلظر  املواقع املتخصصــة،  أحد 
الــذي يفرضه االحتــاد األوروبي على 
واردات النفط اخلام الروسي وسقف 
أسعار النفط اخلام الروسي ، الساري 
منذ 5 ديسمبر ، يؤدي بالفعل حاليا 
إلى زيادة الشــحنات غير املشروعة 
االحتاد  إلــى دول خــارج  النفط  من 
األوروبــي ومجموعة الدول الســبع 
التــي لم تنضــم إلى ما يســمى 

بسقف السعر.

وأشار إلى أنه باســتخدام أساليب 
حتايــل مختلفــة قد يقــوم بعض 
منتجــي النفــط اخلــام اخلاضــع 
للعقوبات وبائعوه خاصة من روسيا 
وإيران وفنزويال بعرض إنتاجهم على 
يرغبون في احلصول  الذين  املشترين 
النفــط اخلام بخصــم كبير،  على 
موضحا أن شركات التكرير الصينية 
املســتقلة تســتهدف في األساس 
شراء النفط اخلام منخفض السعر 

وحتقيق أرباح جيدة من تكريره.
مــن جانبــه، ذكر ماثيو جونســون 
“أوكســيرا”  فــي شــركة  احمللــل 
آلية  بدء  أن  الدولية لالستشــارات، 
احلد األقصى لألســعار التي تبنتها 
األوروبي  واالحتاد  الســبع  مجموعة 
تســتهدف  املاضي  األســبوع  منذ 
احلفاظ على تدفق النفط الروســي 

إلــى األســواق الدولية مــع تقليل 
عائدات روسيا من هذا النفط، ولكن 
روسيا ترفض هذا السقف وحتذر من 
املشاركة فيه وتعيد توزيع صادراتها 
النفطية إلى أسواق آسيوية رئيسة 
مثل الهند والصني غير مشاركة في 

هذا السقف السعري.
وأوضــح أن املشــكلة األكبــر في 
تطبيق هذا الســقف حاليا هي أن 
النفط اخلام ال يتم تداوله بأســعار 
ثابتــة، وهــو مــا يســبب بالفعل 
مشكالت في هذا القطاع، حيث قد 
يكون من املســتحيل في كثير من 
األحيان االمتثال للحد األقصى حتى 
على افتراض أن روسيا ميكن أن توافق 
األقصى،  احلــد  ملؤيدي  البيــع  على 
ما يهدد جانــب العرض في معادلة 

النفط العاملية.

احملللة  إكســوي،  ليزا  قالت  بدورها، 
الصينية ومختص شــؤون الطاقة، 
النفطية  الســوق  تسود  اخملاوف  إن 
وتنال كثيــرا من معنوياتها في هذه 
املرحلــة التــي تهمني فيهــا حالة 
عدم االســتقرار، مبينة أن السقف 
قد  الروسي  للنفط  اجلديد  السعري 
يظهــر في األيام املقبلــة مزيدا من 
الصعوبات في تطبيقه، حيث ميكن 
أن تتأخر الشــحنات أو ال تصل أبدا 
إلى وجهتهــا، نظرا إللغاء الصفقة 

النتهاكها احلد األقصى.
وأضافــت أن هناك بالفعل اضطرابا 
في الســوق بسبب وضع الشحنات 
في تركيا، حيث بدأت تركيا في طلب 
إثبات التأمني جلميــع الناقالت التي 
والدردنيل  البوسفور  عبر مضيق  متر 
وألن شــركات التأمني رفضت حتى 

اآلن تقــدمي الوثائق التــي تزعم أنها 
لم تكن بحاجة إلى القيام بذلك من 
قبل فهناك أكثر من 20 ناقلة عالقة 
فــي املضائق التركية حتمل أكثر من 

20 مليون برميل من النفط اخلام.
النفط  ارتفع  األسعار،  وفيما يخص 
مبا يزيــد على دوالريــن أمس بفعل 
مع  باإلمــدادات  متعلقة  مخــاوف 
بالواليات  رئيــس  أنابيب  إغالق خط 
روســيا بخفض  وتهديدات  املتحدة 
الطلب  توقعات  ارتفاع  رغم  اإلنتاج، 
على الوقود مع اســتمرار الصني في 
تخفيف قيود مكافحة كوفيد - 19. 
العقود  ارتفعت  “رويترز”،  وبحســب 
اآلجلة خلام برنت 2.38 دوالر أو 3.1 في 
78.48 دوالر للبرميل خالل  املائة إلى 
بينما صعد خام  أمــس،  التعامالت 
األمريكي  الوســيط  غرب تكساس 
2.88 دوالر أو 4.1 في املائة إلى 73.90 
دوالر للبرميــل. وانخفض خام برنت 
الوسيط األسبوع  وغرب تكســاس 
املاضي إلى أدنى مســتوياتهما منذ 
من  وســط مخاوف   2021 ديسمبر 
أن يؤثــر الركود العاملــي في الطلب 
تي.سي  شركة  وقالت  النفط.  على 
إنرجي الكنديــة األحد إنها لم حتدد 
بعد سبب تســرب النفط من خط 
أنابيب كيســتون األســبوع املاضي 
في الواليات املتحدة بينما لم تقدم 
أيضا جدوال زمنيا ملوعد اســتئناف 

تشغيل خط األنابيب.
ويعد خط كيســتون شريانا مهما 
لنقل اخلام الكندي الثقيل من ألبرتا 

إلى مصافي التكرير األمريكية.
وواصلــت الصــني، أكبر مســتورد 
تخفيف  العالم،  فــي  اخلام  للنفط 
سياســتها الصارمة “صفر كوفيد” 
ملكافحة فيــروس كورونا، ومع ذلك 
ظلت الشــوارع في العاصمة بكني 
هادئة وبقيــت متاجر كثيرة مغلقة 

خالل عطلة نهاية األسبوع.
يو.بي. وقال محللــون في شــركة 
إس للخدمــات املالية فــي مذكرة 
“من املرجح أن تظل أســواق النفط 
وســط  القريب  املدى  على  متقلبة 
الضبابية بشأن تأثير احلظر األوروبي 
على اإلنتاج الروسي، وأنباء سياسة 
مكافحة فيروس كورونا في الصني، 
وقرارات البنوك املركزية في الواليات 

املتحدة وأوروبا”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اخلوف قبضتها  أحكمت مشــاعر 
على املتداولني في ســوق العمالت 
الرقمية املشّفرة خالل العام 2022، 
لهذه  الذي شهد سقوطاً جماعياً 
العمالت، وذلــك كرد فعل طبيعي 
على مسلسل حاالت اإلفالس التي 
برزت مع Terra وCelsius ولم تنته 

.FTX مع
وتتجــه أنظار املراقبــني حالياً الى 
ما ميكــن أن يحمله العــام 2023 
لناحية  وخاصة  املشفرة،  للعمالت 
عملة بيتكوين التي تتزعم ســوق 
العمالت املشّفرة كأكبر عملة من 

حيث القيمة السوقية.
التي ُمنيت  ورغم اخلسائر الفادحة 

بها البيتكوين في 2022، إال أن اآلراء 
2023، تنقسم  بشأن مصيرها في 
بشكل حاد، حيث يرى بنك ستاندرد 
تشــارترد مثــالً أنها قد تســقط 
بشــكل عنيــف إلى مســتويات 
خمسة آالف دوالر، في حني يعتقد 
الشهير  املستثمر  ومنهم  البعض 
تيــم دريبر، أنها ســتصل إلى 250 
العام  بحلــول منتصف  دوالر  ألف 

اجلديد.
ويقول الدكتور كــرمي العمدة وهو 
وأســتاذ  مصري  ومحاضر  أكادميي 
في االقتصــاد، إن هذا التناقض في 
التوقعات سببه أن هناك من يبني 
حتليالته وفقاً لوقائع السوق، وهناك 
يبني حتليالته وفقاً لطموحاته  من 

الشــخصية غير العلمية، مشيراً 
للحقيقة  األقرب  التوقعات  أن  الى 
البيتكوين ســتكمل  بــأن  تتمثل 
مسارها االنحداري خالل عام 2023، 
وهذا ينطبق على ســوق العمالت 

املشفرة ككل.
البيتكوين  فإن  العمدة  وبحســب 
بدأت عــام 2022 قرب مســتويات 
تراوحــت بــني 45 و47 ألــف دوالر 
أميركــي، في حني يصل ســعرها 
حاليــاً الى نحو 17 ألــف دوالر، ما 
يعني أنها انخفضت بنسبة تقارب 
الـ 65 فــي املئة، وبالتالــي فإن ال 
شــيء مينع وصولها إلى ســعر 5 
آالف دوالر، مشــيرا إلى أن العمالت 
املشــفرة والبيتكوين كانت مجرد 

وسيلة للمضاربات.
البيتكويــن  أن  العمــدة  ويــرى 
ال  آمن بشــكل  “اســتثمار غيــر 
لبس فيه”، واصفــاً إياها بالفقاعة 
بقية  مثل  مثلها  ســتنفجر  التي 
العالم،  شــهدها  التي  الفقاعات 
وأكــد أن اجلو االســتثماري العام، 
أصبح يتجــه حاليا إلــى األصول 
واالســتثمارات اآلمنة مثل املعادن 

النفيسة والدوالر األميركي.
عوامل السوق ضد منو الكريبتو

املستشــار في  يقول  من جهتــه 
املعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال 
الشطي  قصي  املهندس  واإلنترنت 
في حديث صحفي إن جميع عوامل 
الســوق ضد منو العمالت املشفرة 

والبيتكوين في العام 2023، مشيراً 
للبيتكوين  السابق  االرتفاع  أن  إلى 
جــاء بدعم مــن انتشــار فيروس 
كوفيــد19- حيــث توفقت عجلة 
واإلقليمية،  الوطنيــة  االقتصادات 
بالبحث  املســتثمر  بــدأ  وبالتالي 
عن ســلعة آمنة مثل الذهب وغير 
مرتبطة باقتصاد محدد فكان اخليار 
هو العمالت املشــفرة والبيتكوين 
إن  الشــطي  ويضيــف  خاصــة. 
أنظار  إلى محط  البيتكوين حتولت 
اجلميع حني بدأ ســعرها باالرتفاع، 
بدعم  الصعودي،  مسارها  واستمر 
بها  قامت  التي  االســتثمارات  من 
شــركات كبيرة في سوق العمالت 
األعلى  للسقف  ووصلت  املشفرة، 

فــي خريف 2021، بعــد أن تخطى 
سعرها الـ 60 ألف دوالر، إال أن العد 
2022 حني  التنازلي بدأ فــي بداية 
تعود  العاملي  االقتصــاد  دورة  بدأت 

إلى مسارها فبدأ التخارج منها.
التراجع  أنه رغم  الشــطي  ويؤكد 
أنه  إال  البيتكوين،  لســعر  املتوقع 
ال يؤيد وصفها بالفقاعة، مشــيراً 
الى أن العمالت املشّفرة باتت واقعاً 
ستأخذ  ولكنها  موجوداً  ســيظل 
موقعاً أكثر قانونية أو تنظيميا في 
املدى املتوســط، إذ ستدخل فكرة 
األنظمة  إلــى  الرقمية  العمــالت 
املالية التقليدية بدعم من البنوك 
الفترة  التي ستتحرك في  املركزية 

املقبلة لتنظيمها.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
شــهدت أســواق األســهم واملعادن 
تراجعــاً وســط ترقب املســتثمرين 
لقرارات مجلــس االحتياطي االحتادي 
“البنــك املركزي األميركــي، “والبنك 
املركــزي األوروبي” في شــأن أســعار 
الفائــدة املقررة هذا األســبوع، وتأثر 
معنوياتهــم جــراء ارتفــاع إصابات 
تخفيف  بعد  الصني  في  “كوفيد19-” 

القيود.
 ”600 املؤشــر “ســتوكس  وانخفض 
األوروبي 0.4 في املئة، وســجل املؤشر 
أول انخفاض أســبوعي لــه اجلمعة 
ارتفاع اســتمر ســبعة  املاضي بعد 
أســابيع بفعل اخملاوف من ركود عاملي 
وشيك جراء الزيادات احلادة في أسعار 
الفائدة ليطغى ذلك على التفاؤل من 
تخفيف قيــود “كوفيد19-” الصارمة 

في الصني.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشــر بورصة 
لندن 4.5 في املئة بعد موافقة شركة 
“مايكروســوفت” علــى شــراء نحو 
أربعة في املئة من حصة األسهم في 
مشغل البورصة البريطانية في إطار 
اتفاق لنقل منصة بياناتها إلى نظام 

احلوسبة السحابية.

أسهم اليابان
وارتفعت أسهم شركة “سانوفي” 1.9 
في املئة بعد إعالنهــا، األحد املاضي، 
أنها لم تعــد منخرطة في محادثات 

لشراء “هورايزون ثيرابيوتكس”.
“نيكي”  املؤشــر  تراجع  اليابــان  وفي 
امــس االول اإلثنــني، بعدما ســجل 
أعلى مســتوياته في أسبوع، إذ زادت 
بيانــات أميركية تشــير إلــى ارتفاع 
التضخم من مخاوف أن يبقي مجلس 
االحتياطي االحتادي على رفع أســعار 

الفائدة لفترة أطول.
وهبطــت أســهم التكنولوجيا بعد 
أن أشــارت بيانــات أســعار املنتجني 
أن  املاضيــة،  اجلمعــة  األميركيــة 
التضخــم رمبــا يكون أشــد مما كان 
معتقــداً قبل صــدور تقرير أســعار 
املســتهلكني، امــس الثالثــاء، وقرار 

مجلس االحتياطي، اليوم األربعاء.
 0.21 وأغلق املؤشر “نيكي” منخفضاً 
في املئة عند 27842.33 نقطة بعدما 
وصل يوم اجلمعة إلى أكبر مستوياته 

منذ الثاني من كانون األول.
وكان ســهم “راكوتن غروب” للتجزئة 
اإللكترونية أكبــر املتراجعني، إذ هوى 
3.35 في املئة، وتراجع سهما “نينتندو” 

و”ســوني” 0.56 في املئــة و0.32 في 
املئة على التوالي، كما تراجع املؤشــر 
“توبكس” األوسع نطاقاً 0.22 في املئة 

إلى 1 957.33 نقطة.
اخلبيــرة  ســاوادا،  ماكــي  وقالــت 
خالل  نومــورا،  فــي  االســتراتيجية 
اتصال مع الصحافيني “املســتثمرون 
اليابانيون قلقون بشــأن استمرار رفع 
أن  وميكنك  األميركية،  الفائدة  أسعار 
تلحــظ ذلك في األســماء التي تقود 

التراجعات”.
أسعار  تراجعت  املعادن  أســواق  وفي 
اإلثنــني، متأثرة  االول  امــس  الذهب، 
انتظار  األميركــي مع  الدوالر  بارتفاع 
املستثمرين بيانات التضخم الرئيسة 
في الواليــات املتحدة وقــرار مجلس 
االحتياطــي االحتــادي )البنك املركزي 

األميركي(.
 الذهب يتراجع

وهبط ســعر الذهب فــي املعامالت 
الفوريــة 0.2 في املئة إلــى 1793.44 
وانخفضت  )األوقيــة(،  لألونصة  دوالر 
 0.3 للذهب  اآلجلة  األميركية  العقود 

في املئة إلى 1805.90 دوالر.
وارتفع مؤشــر الدوالر 0.2 في املئة مما 
جعل الذهب املســعر بالــدوالر أكثر 

تكلفة للمشترين في اخلارج.
وسيراقب املستثمرون عن كثب بيانات 
مؤشر أسعار املستهلكني في الواليات 
املتحدة يوم الثالثاء، واالجتماع األخير 
جمللس االحتياطي االحتادي لعام 2022، 
املقرر عقده يومي 13و14 كانون األول.

ويتوقع املتعاملون وجود فرصة بنسبة 
93 فــي املئة لرفع مجلس االحتياطي 
االحتــادي ســعر الفائــدة 50 نقطة 

أساس.
ومتيل أسعار الفائدة املرتفعة إلى زيادة 
تكلفة الفرصة البديلة حليازة الذهب 

ألنه ال يدر أي فائدة.
ورفــع البنــك الفيدرالــي األميركي 
أســعار الفائدة للمرة السادسة على 
التوالي فــي اجتماع تشــرين الثاني 
املاضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 
2008 فــي محاولة ملكافحة معدالت 

التضخم املتزايدة.
وبالنســبة إلــى املعادن النفيســة 
في  الفضة  هبــط ســعر  األخــرى، 
املعامــالت الفورية 0.7 فــي املئة إلى 
البالتني  23.29 دوالر، كما تراجع سعر 
0.7 في املئة إلى 1014.95 دوالر، وهبط 
ســعر البالديــوم 0.2 فــي املئة إلى 

1946.62 دوالر.

أسواق النفط تحت ضغط إغالق خط »كيستون«
 وسقف سعر النفط الروسي

قيود العرض تزداد إحكاما
الصباح الجديد ـ وكاالت:

املتوسط  البصرة  خامي  أســعار  ارتفعت 
والثقيــل العراقي، امس الثالثاء، مع ارتفاع 

اسعار النفط عامليا.
وارتفع خام البصرة املتوسط املصدر آلسيا 
13 ســنتا مبا يعادل %0.18 ليصل الى 72.9 

دوالرا للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر آلســيا 
13 ســنتا او ما يعــادل %0.20 ليصل الى 

66.04 دوالرا.
وشــهدت أســعار النفط العاملية ارتفاعا 
لليوم الثاني على التوالي مع تخفيف قيود 
كورونا فــي الصني ثاني أكبر مســتهلك 
للنفــط في العالــم وإغالق خــط أنبوب 
النفــط الكندي الــذي يصدر اخلــام إلى 

أمريكا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الــدوالر األمريكي 
مقابل الدينار العراقــي، امس الثالثاء، في 
وفي  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 

اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفي ، إن بورصتي الكفاح 
بغداد، ســجلتا  في  املركزيتني  واحلارثيــة 
صباح اليوم 150300 دينــار عراقي مقابل 

100 دوالر أمريكي.
فيما كانت األســعار أمــس االول االثنني 
150175 دينــاراً عراقياً مقابــل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اسعار البيع والشراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيع 150750 
ديناراً عراقياً لكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الشراء 149750 دينارا عراقيا 

لكل 100 دوالر امريكي.
أما في اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، 
فان اســعار الدوالر في البورصة ســجلت 
ارتفاعا ايضا حيث بلغ ســعر الدوالر البيع 
150300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 
سعر الشراء 150200 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغ حجم إجمالي اســتيرادات دول اخلليج 
العربي من الصــني ومنها العراق 97 مليار 
دوالر في 2021، واســتحوذت اإللكترونيات 
على معظم هذه االســتيرادات بقيمة 35 
مليار دوالر، تلتها اآلالت امليكانيكية بقيمة 
17 مليار دوالر، ثم املركبــات بقيمة اربعة  
مليارات حســب موقع TRADE MAP الذي 

يوفر خريطة للتجارة الدولية.
وبلغ حجم إجمالي اســتيرادات العراق من 
الصــني 10.689 مليــارات دوالر في 2021، 
استحوذت اآلالت امليكانيكية على معظم 
هذه االستيرادات بقيمة 1.657 مليار دوالر، 
تلتها اآلالت واملعــدات الكهربائية بقيمة 
االثاث واملفروشــات  1.500 مليار دوالر، ثم 

بقيمة بلغت 809 ماليني دوالر .
واضافت الى ان هذه االستيرادات انخفضت 
بنســبة %2.13 عــن العــام 2020، فيما 

ارتفعت بنسبة %13 عن العام 2019.
واشــارت ان اســتيرادات الصني من العراق 
26.647 مليــار دوالر كان  بلغت قيمتهــا 
النفط اخلام اهم هذه االستيرادات بقيمة 
26.643 مليــار دوالر، تليها  مالية بلغــت 
1.263 مليون  منتجات كيمياوية بقيمــة 

دوالر”.

ارتفاع أسعار خام البصرة

أسعار الدوالر في بغداد 
وإقليم كردستان ترتفع

عشرة مليارات دوالر 
استيرادات البالد من 
الصين خالل عام واحد

تضارب في التوقعات..

بيتكوين في 2023 هبوط عنيف أم صعود حاد؟

المتعاملون يتوقعون رفع مجلس االحتياطي االتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس

األسواق العالمية تتراجع مع ترقب اجتماع “المركزي األميركي”

اقتصاد األربعاء 14 كانون االول 2022 العدد )5035(
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مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:5509/ش/2022 
الــى املدعى عليه/ احمد إســماعيل 

ابراهيم
اقامــت املدعية )كرميــة عباس جابر( 
الدعــوى املرقمة أعــاه والتي طلب 
فيها دعوتك للمرافعة واحلكم بتأييد 
حضانتها لألطفــال وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
الشرقية واملرفق بكتاب مركز شرطة 
الكوت بالعدد  12984 في 2022/12/13  
تقــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة بتاريخ 2022/12/25 
الســاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضــورك او من ينوب عليــك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقــك غيابيا 

وحسب األصول .
القاضي
فرقد يوسف طاهر

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم اإلضبارة/ 2022/4013
التأريخ 2022/12/13

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار تسلسل 
796/3 م 38 اخلاجيــة الواقع فــي الكوت العائد 
للمدين شمال جاسم ساجت احملجوز لقاء طلب 
الدائن فاطمة ذياب حســني البالغ 30,000,000 
ثاثــون مليــون دينار فعلــى الراغب بالشــراء 
مراجعة هذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدأ 

من اليوم التالي والداللية على املشتري
املنفذ العدل 
سراج منير وسف

املواصفات
1- موقعــه ورقمه :- العقــار املرقم 796/3 م 38 

اخلاجية
2- جنســه ونوعــه :- كوت قرب حــي الوحدة / 

الكفاءات
3- حدوده و أوصافه :- بســتان 6 دومن و 5 اولك و 

41,39 م2
4- مشتماته :- 

5- مساحته :- بســتان 6 دومن و 5 اولك و 41,39 
م مربع

6- درجة العمران :-
7- الشاغل :-

مائــة   150,000,000  -: املقــدرة  القيمــة   -8
وخمسون مليون دينار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1636
التاريخ: 2022/12/13

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األماك املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية 
النعمانيــة وفق ألحكام املــادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خال فترة )15( خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق 
او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر مديرية البلدية أعاه في متام الساعة 
)العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشر واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: -

1- على املستأجر صيانة وتشغيل املعمل طيلة فترة اشتغاله ضمن املدة املؤجرة.
2- في حالة حاجة البلدية ملادة االسفلت او الكونكريت يكون اخللط والنقل والفرش واحلدل االسفلت على املستأجر.

3- تتحمل البلدية كلفة املواد مع الفحوصات اخملتبرية عند حاجتها ملادة االسفلت او الكونكريت من املعمل.
4- على املستأجر توفير حراسة ويكون مسؤول عن املعمل.

5- على املستأجر وضع سياج )B.R.C( وكامرات مراقبة للمعمل اي منهما.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد : 115
التاريخ: 2022/12/12

م/ إعالن كسر قرار

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كسر قرار 
على االماك العائدة الى مديرية بلدية )الشــطرة( عدد )1( واملوضح تفاصيلها ادناه تعلن 
جلنــة البيع واإليجار فــي مديرية بلديات ذي قار عن اعادة املزايــدة العلنية فعلى الراغبني 
باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خال مدة )7( يوم  تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من قيمة مبلغ الضم االخير مع 
نســبة 15% )كسر قرار( واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان البلدية 
حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

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

Public Tender First Extension for Second Announcement for 
Tender No: 040-SC-22-EBS (2nd Round)

Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service 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 Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield 
Tender No.: 040-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 to TWO contractors who have enough experience and ability to Provide 
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield. 
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, 18th December 2022 based on the ITB documents. As per this first extension 
announcement, proposals submission deadline is extended to 4:00 PM, 1st January 2023 )Iraq Time(. 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
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14463
التاريخ: 2022/12/13

إعالن مناقصة رقم )196( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعان املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء مركز صحي ام عبيدة 
الفرعــي(( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ بترودوالر( ضمن تبويب )4-1-54-

13-18-229-3( وبكلفة تخمينية مقدارها )287،610،000( مائتان وســبعة وثمانون مليون وستمائة وعشرة الف دينار عراقي ال 
غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )150( يوم.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خال 
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية والبالغة )2،877،000( )اثنان مليون وثمامنائة وســبعة وســبعون الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شــكل 
خطــاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة 

وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثاث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خال فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــاً ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثاثاء( املصادف )2022/12/27( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االربعاء( املصادف )2022/12/28( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه 
بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور نشر االعان، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االربعاء( 

املصادف )2022/12/21( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضا عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

ماحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

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

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحد تشكيات وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع )ترسبات جزرات( 

في )محافظة نينوى/ موقع املوصل( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم الثاثاء املوافق )2022/12/27( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا وافق 
في يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة نينوى/ 
موقع املوصل( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطاع ميدانيا على مواقع 
نواجت الكري وترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات 
اخلاصــة باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمــال كري االنهر الكائن 
فــي بغداد/ الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليــد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم 
احلضور في الزمان واملكان املعينني مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني 
في اجلدول اعاه بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تســتكمل باقي 
التأمينات بالســعر الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة 
البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية 
)االصلية واملصورة( ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور نشــر االعان والداللية البالغة 
)2%( كما عليه تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خال سبعة ايام من تاريخ 
املصادقة على البيــع ورفع املواد خال املدة املبينة في اجلدول اعاه وبعكســه يعد ناكا 
ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترسبات اجلزرات واالحواض إضافة الى حتمله 
التبعات القانونية وفي حالة احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم 

القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

 مديريةت
بلدية

 رقم
 مدةنوع امللكامللك

االيجار
 مبلغ الضم األخير+ نسبة %15

كسر قرار

 علوة بيع6886/8الشطرة1
االسماك

 سنة
واحدة

 207،862،500 مائتان وسبعة
 مليون وثمامنائة واثنان وستون

الف وخمسمائة دينار

القيمة التقديرية احلاليةمدة االيجاراملوقعرقم امللكنوع امللكت

20000000 فقط عشرون مليون دينارسنة واحدةطريق نعمانية احرار1معمل االسفلت1

60000000 فقط ستون مليون دينارسنة واحدةطريق نعمانية احرار1معمل الكونكريت2

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة احملددة لرفع 
التأمينات املالحظاتالكميات

القانونية

251،150  ديناروسطية60 يوم5023 م3جزرة سهلج1

2،152،100  دينارجانبية150 يوم 21521 م3جزرة جنوب اجلسر الرابع2

1،600،000  دينارجانبية130 يوم16000 م3جزرة الكبة3

1،600،000  دينارجانبية130 يوم16000 م3جزرة شريخان4

جزرة مقابل متنزه 5
501،100 ديناروسطية90 يوم10022 م3الرشيدية

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1)
1. سيولة نقدية :مببلغ )28،761،000) دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )1)

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل واحد 
منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل 
املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 

عن )86،283،000( دينار عراقي، وتقدم االعمال 
االخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)العاشرة/ انشائية )فما فوق(( وإجازة ممارسة 

مهنة. 
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معارض

شعرسينما

متابعة ـ الصباح الجديد:
ظلَّ شارع املتنّبي - الذي يقع على ضفاف دجلة 
في جانب الرصافة، وســط العاصمة بغداد - 
وعلى مدارِ ســنني طويلٍة، املركز الثقافي األبرز 
في العــراق، والــذي يضمُّ عشــرات املكتبات 
وأهّم دُور النشر، إلى جانب »بسطّيات« الكتب 
التي تنتشــر على أرصفته، واملنتوجات احلِرفّية 
والفنية، إضافًة إلى اخملازن الكبيرة التي تتكدَّس 
فيها اآلالف من الكتب القدمية واجلديدة، والتي 
تعدُّ املصدر األول لتزويــد املكتبات والقّراء في 

بغداد واحملافظات األُخرى بها.
 وعلــى الرَّغــم مــن التأثيرات الكبيــرة التي 
أحدثتها جائحة كورونا على األسواق العاملية، 
وتأّثر ســوق الِكتاب بذلك، إاّل أنَّ شارع املتنّبي 
جتاوز هذه األزمة بســرعة، ليعود السوق األكثر 
رواًجا أّيام اجلُمع في بغــداد. لكن ليس قبل أن 
والترويج لدى  البيــع  اجلائحــة مفاهيم  تغيِّر 
أصحاب العمل، األمر الذي أّدى إلى حتّول الكثير 
من أصحاب املشــاريع الفّنيــة، وباعة الُكتب 
إلــى العمــل اإللكتروني، عن طريــق الترويج 
التواصل،  مواقــع  عبر  وكتبهم  ملنتوجاتهــم 
وإيصالها بشــكٍل مباشــٍر إلى مــن يطلُبها، 
متجاوزين بذلك تكاليف اســتئجار احملّلت في 
شــارع املتنّبي ومنافســات أصحاب املكتبات 
الكبيرة لهم. باملقابل افتتحت بعض املكتبات 
اإللكترونّيــة فروًعــا لهــا في بعــض املراكز 
التجارّية، في محاولة للبتعاد عن مركز تكّدس 

الكتب وباعتها.
ونظرًا ألنَّ هذه املكتبات )وبعضها تنشر الكتب( 

لها ألن تشترك في القاعات  ليس لها ما يؤهِّ
الرئيسّية لـ«معرض العراق الدولي للكتاب«، 
الذي افُتتح في الســابع من الشهر اجلاري، 
وذلك الرتفــاع تكلفة اســتئجار املتر املرّبع 
الواحــد إلى 100 دوالر، مع اشــتراط أاّل تقل 

ف  املســاحة احملجوزة عن 12 مترًا، أو للتخفُّ
مــن األعبــاء املالّية التي قــد تُواجهها في 
حالة إيرادات البيع القليلة، أو بسبب وصول 
مشــاركتها متأّخرة إلى معــرض الكتاب؛ 
لت حضورها  اعتاضت عــن ذلك بأن ســجَّ

بواسطة النسخة املصّغرة من شارع املتنّبي 
الرئيسّية وسط  القاعات  تُقام بجانب  التي 

املعرض.
وتأتــي الفكــرة املُصّغرة التي حتمل اســم 
الشارع البغدادي الشهير، بأكواٍخ متراصفٍة 
تبلغ مساحُة الواحد منها 3×3، تعرض على 
رفوفها الكتب واملنتوجات اليدوّية، إلى جانب 
البســطّيات التي تُســتخدم للعرض أيًضا 
أمام كلِّ ُكشك. وهو ما يعّده القائمون على 
الفكرة تنّوًعا جديًدا في املعرض وخروًجا عن 
املعتاد في دورة هذا العام من »معرض العراق 
الدولي للكتاب«، والتي حملت اسم املفكر 
العراقي هادي العلوي، مبشــاركة ما يقارب 

400 دار نشر من 20 دولة عربّية وأجنبّية.
وفي حديث صحافي تابعته الصباح اجلديد، 
أبو  يقول صاحب مكتبة الفلســفة أحمد 
محســن عن مشــاركته في هذا الشارع: 
»متّثل األجواء التي نعــرض فيها الكتب في 
الهواء الطلق، بعيًدا عن تزاحم دور النشــر 
فــي القاعــات الداخلّية للمعــرض، تنّوًعا 
جديًدا في املشاركة ولقاء القارئ، إضافًة إلى 
رغبتنا في عرض كتبنــا بجعلها بعيدة عن 
اإلصدارات األجنبّية واملترجمة، كون أن كتبنا 
تُعنى بالهوّيــة والتراث، وما يهّمنا أن نُوصل 
الكتاب إلى القارئ بالطريقة املناسبة، وهو 
ما أتاحته لنا هذه املشاركة من خلل عرض 
كتبنا في كشــك من أكشاك شارع املتنبي 

فرع املعرض«.
أما الشــاعرة نور درويش، صاحبة مشــروع 
»حقيبة نــور«، الــذي يقوم علــى تصنيع 
احلقائــب من القمــاش اخلام ورســم ُصور 

الشــعراء والكّتاب عليها، فتقــول : »ميّثل 
هذا املكان فسحًة للمشــاركة باملنتوجات 
اليدوّية واإلبداعّية التي لها علقة بالثقافة، 
عبــر فكرة الشــارع التــي هيَّــأت لنا هذه 
الفرصة، إضافًة إلى أنَّنا نستحضر إرث شارع 
املتنبي ُهنا، كونه ميّثل الهوية والتاريخ األبرز 
لعالم الثقافة والنشــر والفن في العراق«. 
هذا وتَُعّد مشاركة درويش مبشروعها الفّني 
األُولى لها، بعد أن كانت ترّوج ملنتجاتها عبر 
مواقــع التواصل، إضافًة لعرضها أيام اجلمع 

في »املركز الثقافي البغدادي«.
أّما ضياء الدين علء صاحب »مكتبة ضاد«، 
ست عام 1997، فيقول : »مشاركتي  التي تأسَّ
في املعرض بواســطة النسخة الثانية من 
شــارع املتنبي هي األُولى مــن نوعها، كون 
أنَّ مكتبتــي تقع في مدينــة األعظمّية، أي 
بعيًدا عن ســوق الكُتب املعروف في بغداد، 
املتخّصصة  أســّجل حضور مكتبتي  وهنا 
بكتب اإلدارة والقانون، عبر هذه األكشــاك 
الصغيرة التي مثَّلت الرديف لقاعات املعرض 
اإلمكانات  ذات  الرئيسي، وفرصة للمكتبات 

املادّية املتواضعة في املشاركة«.
الشــارع مكتبات أخرى  وتُشــارك في هذا 
معروفة فــي بغــداد تبيع الكتــب النادرة 
واملستعملة واجلديدة، مثل »مكتبة األمس«، 
و«مكتبــة احليدرخانة«، و«مكتبة بســاتني 
إلى  التراثّية«،  بغــداد  و«مكتبــة  املعرفة«، 
جانب املشــاركة األولى ملكتبة »إسماعيل 
احلجي« من سورّية، واملعنّية بالكتب النادرة 

والطبعات القدمية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز فيلــم »الغريب« للمخرج أمير فخر الدين 
من هضبة اجلــوالن بجائزة »غضــن الزيتون 
الذهبي« ملهرجان القدس السينمائي الدولي 
في دورته السابعة التي أُسدل الستار عليها 

مؤخرا في غزة.
وحصد الفيلم جائزة جلنــة النقاد باملهرجان 
والتي حتمل اســم اخملرج الفلسطيني رشيد 

مشهراوي.
ومنحــت جلنــة التحكيم جائزتهــا اخلاصة 
لفيلــم »عصيان« من تونــس إخراج اجليلني 
الفيلم علــى جائزة  الســعدي، كما حصل 

التصوير.

وفاز آدم علي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في 
الفيلم العراقي »أوروبا« فيما فازت اجلزائرية 
دليلة نور بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في 

فيلم »حليم الرعد«.
وذهبت جائزة السيناريو إلى أشرف مهدي 
ودينا عبد السلم عن فيلم »وش القفص« 
من مصر كما حصل فيلم »جدران منهارة« 
من املغرب للمخــرج حكيم بلعباس على 

جائزة اإلنتاج.
وفي مســابقة األفلم الوثائقية الطويلة، 
فاز بجائزة غصن الزيتــون الذهبي الفيلم 
الفلسطيني »اســتعادة التضامن« إخراج 

مهند اليعقوبي.
وفي مسابقة األفلم الروائية القصيرة، فاز 
بجائزة غصن الزيتون الذهبي فيلم »ديجور« 

من األردن للمخرج معتصم سميرات فيما 
منحت جلنــة التحكيــم جائزتها اخلاصة 

لفيلم »رقم هاتف قدمي« من السعودية.
وتقاسم جائزة محمد بكري ألفضل عمل 
يعزز االنتماء للوطــن فيلما )بيروت برهان( 
للمخرجة الكويتية-اللبنانية فرح الهاشم 
و«من وإلى مير« من مصر للمخرجة ماغي 

مرجان.
وكان املهرجان الذي انطلق في أواخر تشرين 
الثاني )نوفمبر( حتت شــعار »تراثنا هويتنا« 

قد عرض 148 فيلما من 23 دولة.
وشهد حفل اخلتام عرض فيلم »استعادة« 
مشهراوي  رشــيد  الفلسطيني  للمخرج 
بقاعــة ســينما جمعية الهــلل األحمر 

الفلسطيني في تل الهوى بغزة.

سالم مكي 
في محطة القطار الوحيدة

ثمة حقائب خالية
ً تنتظر مسافرا

لن يأتي وثمة مقاعٍد
مكتظة بالعابرين
وهنا..ترقد انفاس

توشك ان تتلشى
كأضواء بعيدة

ايها الرحيل
اراك مسرعاً

كأن جناحيك
من ضباب

لذا ، لن تراني بعد اليوم
ً لن ترى ظلي ممدا

قرب جسد 
ال روح فيه

لكنك ستعود الى بيتك االول
وستحمل مصابيح للوقت 

وستمضي.. 
كما لو كنت جنيناً

ينتظر صهيل ليلة جديدة
ايها الرحيل

متى ينتهي ليلك االبيض؟
متى تتجرد اسماؤك من حروفها؟

متى تنفق جسدك في الليالي احلمر ؟
متى تغوص في رمال احلقيقة؟

فرغم انني قمر وحيد
لكنني انثر قطرات الوقت

في حقول العمر 
واسقيها احياناً

بلعاب الهتي الصغيرة
ايها اإلله املرتدي بزة احلرب:

من البنائك الغرقى ان رحلت؟
من لزوجاتك املنتظرات في غرف النهاية؟

من لي ..انا
عبدك الوحيد
وسادن عرشك

الذي لم جتلس عليه يوماً
من لسيفك النائم في التراب

تاركا غمده للسكاكني والصدأ
من لكم ايها التائبون

عن خطايا
لم يسمع بها احد

في قلبي 
حمامتان

واحدُة بل جناحني 
واخرى في قفص!
من للسماء اذا ؟

من سيعلق في ازقتها الكئيبة 
من سيزين افواه اجلائعني

برغيف القيامة؟
من ألحلم الثائرين

ان غاب الليل
ولم يعد 

االحلم ال ترتدي واقيات الرصاص 
وال تعاود للعب او املوت

لكنها متوت
قبل ان تولد

تزورني في النهار
وفي الليل احيانا 

 ليصلي املوتى 
صلة الليلة االخيرة 

 تنّوع جديد وخروج عن المعتاد..

شارع المتنبي ومكتباته: نسخة مصّغرة في معرض الكتاب

»الغريب« يحصد جائزة »غصن الزيتون الذهبي« لمهرجان القدس السينمائي الدولي

حوار

ما يقــرره النقاد والقــراء. لكننــي أزعم أنني 
ا بي في الشــعر، مثلما  أمتلك أســلوبًا خاصًّ
فــي أدب الرحلت، بل حتى فــي تناول القضايا 
الثقافية والتاريخية ـ اإلناســية، هو أســلوب 
يغرف من معني تلقح قراءاتي، وانغماســي في 
الثقافات التي عشــت بــني ظهرانيها، وأزعم 
أنني أنغمس فــي عمق اجملتمع الذي أرحتل إليه، 
فضــًل عن قراءاتي جلغرافية املــكان التاريخية 
واالجتماعية والدينية، ومقارنتها بأمكنة أخرى، 
لكن بل تفضيل ثقافة على أخرى، ألني أؤمن بأن 
الثقافــات قاطبة يجــب أن تُعامل كما يُعامل 
اإلنسان بغض النظر عن لونه ولغته وعقيدته.

)*( زرت دوًل عديدة... كيف اســتطعت أن تلبي 
طموحك فــي هذه املغامــرة، ومن أين حتصل 

على املعلومات؟
حصلــت علــى املعلومــات من الكتــب التي 
أشتريها من الدول التي أزورها، فضًل عن املواقع 
األكادميية الرصينــة، ومواقع اجلامعات، ومراكز 
البحوث، ومحاولة ملمســة اجملتمع بطبقاته، 
أعني طبقة املثقفني، وطبقة الَكَسـَبة، حيث 
ال تتــذوق طعــم اجملتمعات إاّل عبر أســواقها، 
ومناطق السكن الشعبية، وليس عبر اجملمعات 
السكنية واجملمعات التســويقية التي تفتقد 
للهويــة. ملصقــة اجملتمــع مفاتيــح لفهم 
سردياته، وكل مجتمع يحوي سرديات متنوعة 
ومتناقضــة، وال وجود لســردية ال حتمل الغث 

والسمني.

)*( مــا بــني كربالء مســقط الــرأس، وما بني 
القــارات التــي زرتها؛ مــن أضاف لــك لزيادة 

التجربة؟
مســقط الرأس هو الذي شــّكلني، وأعتقد أن 
الســياحة الدينيــة في كربلء أســعفتني أن 
أحتــرم التنــوع وال أســتهجنه، وأن أبحث في 
مصــادر خطابه وســردياته ومنجزاته، وهذا ما 
زادني ثقافة بل شّك، وال بّد من ذكر أنني غادرت 
العراق مبكرًا، فكان تَشــّكلي في العراق، لكن 
معظم نتاجي الشــعري وغير الشعري أجنزته 

خارج العــراق بحكــم غربة وترحال وأســفار 
أصبحت تعانق الثلثني سنة.

لكن يبقى حلمي هو أن أجنــز كتابًا عن كربلء 
يكون سيرة ذاتية ـ مكانية.

)*( فــي كتابتك ألدب الرحالت جند ثمة ممازجة 
بني الشــعر والســرد، بني الغرائبية والواقع، 

كيف استطعت جمع املتناقضات؟
ال ميكن للشاعر أن يتخّلص من لغته الشعرية 
متاًما حــني يكتب في مجاالت أخرى، ال ســيما 
حــني يقضي أكثر مــن ثلثني عاًما مهووًســا 
بالشــعر ومتفرًغا له، ثم جتبره ظروف احلياة أن 
يكتب غير الشــعر، وإذا كانــت أولى محاوالتي 
الشعرية وأنا ابن العاشرة، أو دونها بقليل، فإن 
أول كتاب لي صدر خارج نطاق الشعر كان عام 
2013 ميلدية، أي وأنا ابن اخلامســة واألربعني، 
وأعتقــد أن قراءاتي الواســعة واملبكرة للتراث 
وروائــع الروايات العاملية، فضــًل عن كتاب أبي 
حيان التوحيدي »اإلمتاع واملؤانسة« الذي قرأته 
وأنا في االبتدائية، عوامل صقلت لغتي العربية 
ونثري، وال أنســى ســماع وقراءة القرآن الكرمي، 

الذي عايشته على امتداد وجودي في مدينتي.
أمــا املزاوجة بني املاضي واحلاضر فســببها رمبا 
كثرة قراءاتــي لتاريخ احلضارات، واطلعي اجليد 

على التراث العربي ومنجزات األمم األخرى.
)*( أمام هذه الرحلــة؛ ماذا أردت أن تضيف ألدب 
الرحلت مــن طريقة لتجنيــس واقع جديد ال 

يعتمد على ما هو مكتوب سابًقا؟
الوعــي باخلصوصيــة حني يكــون فطريًّا عند 
الشــاعر واملبدع بعامــة، فإنه ال بــّد أن يغرد 
خارج الســرب، وميتعنا باجلديد، وأن يعي كاتب 
أدب الرحلت أنه أمام حتديات وســائل التواصل 
االجتماعي والشــبكة املعلوماتية، وفضائيات 
اإلذاعات املرئية، فكان الشعر ولغته التي ترفض 
اإلطناب سبيًل، ولم أســتغرب حني قرأت عند 
باحثني ونقاد أن لغة الشعر واضحة في منجزي 

الرحلّي.

)*( تركــز في كثير مــن كتاباتــك التاريخية 
علــى األصل فــي املعلومــة. هل يأتــي األمر 
لكثرة اإلطالعات، أم أن الغربة والتغّرب أتاحا 
لك الرؤية مــن منطقة عليا لتــرى احلقيقة 

التاريخية؟
ال شــّك كثرة االطلع والتحري عــن املعلومة، 
ومحاولــة قراءة الســرديات مــن وجهات نظر 
وزوايا مختلفة، ثم تأمــل طبيعة املكان، مثال 
ذلك أن الهــلل اخلصيب )العراق وبلد الشــام 
وعربســتان واملناطق العربيةـ  الســريانية في 

تركيا( هو أرض الكتابــة والتدوين ـ وقد فرقُت 
بــني الكتابة والتدوين ـ ففيه نشــأت الكتابة 
واألبجديات مبــا فيها األبجديــة العربية التي 
اخترعت في احليرة قبل اإلسلم، وليس اعتباًطا 
أن تنقيطها وتشــكيلها ونحوها وصرفها وأول 
معجم لها كلــه مت في العراق وليس في مكان 
آخر، بل ليس اعتباًطا أن حوالي %90 من بدايات 
العراق  العربية اإلســلمية متت فــي  احلضارة 
وبأقــلم عراقية عربية. من هــذا املنطلق، فإن 
كل مجموعة لغويــة ـ إثنية ـ تفتقد للكتابة 
والتدوين، أي لعشرات األدباء واملؤرخني والباحثني 
واجلغرافيــني بلغتها قبل القرن العشــرين، وال 
أقول قبل الَقرن اخلامس عشر، فهي طارئة على 
إقليمنا احلضاري، وهــذا ال يقلل من حقها في 
املواطنة، ولكن حني تنحو سردياتها نحو تأصيل 
وتأســيس تاريخ عريق لها في عمق العراق وبلد 
الشام، بحجج متوهمة، فهذا مرفوض قطًعا، 
فأرض التدويــن األولى وصاحبــة أضخم تراث 
تدويني بني لغات العالم، ال ميكن أن يُنسب لغير 
أهله وعدم احترام تنوعه اجلميل واحلفاظ عليه. 

هامش:
صدر لباسم فرات في أدب الرحلت:

1 ـ مسافر مقيم: عامان في أعماق األكوادور... 
وهو الكتــاب الفائز بجائزة ابــن بطوطة ألدب 

الرحلت )2013 ـ 2014(.
2 ـ احللم البوليفارّي: رحلة كولومبيا الكبرى... 
الكتــاب الفائز باجلائزة األولــى ألدب الرحلت ـ 
مســابقة ناجي جواد الساعاتي 2015. وطبعة 
ثانية عن مؤسســة أبجد للترجمة والنشــر 

والتوزيع، بابل، العراق 2022.
3 ـ ال ُعشــبة عند ماهوتا: مــن منائر بابل إلى 
جنوب اجلنوب، دار السويدي للنشر والتوزيعـ  أبو 
ظبي، بالتعاون مع منشورات املتوسط ـ ميلنو 

ـ إيطاليا 2017.
4 ـ طواف بوذا: رحلتي إلى جنوب شرق آسيا، دار 

األدهم للنشر والتوزيع ـ القاهرة 2019.
5 ـ لؤلــؤة واحدة وألف تَل: رحــلت بلد أعالي 
النيل، دار األدهم للنشــر والتوزيــع ـ القاهرة 

.2019
6 ـ طريق اآللهة: من منائر بابل إلى هيروشيما، 
دار سماوات للنشــر والترجمة، مسقط 2020، 
ثانية عن مؤسســة أبجــد للترجمة  وطبعة 

والنشر والتوزيع، بابل، العراق 2022.
7 ـ أمكنــة تلّوح للغريــب، دار خطوط وظلل 

للنشر والتوزيع، َعـّمان ـ األردن 2021.

علي لفتة سعيد:

غادر باســم فرات العراق عام 1993، وكان شاعرًا 
شــابًا صغيرًا بعمر 26 عاًما )ولد في كربلء عام 
1967(، لتتحّول تلك الرحلة إلى عمليات كشف 
عن تاريخ ومناطق الدول التي زارها، والتي بلغت 
أكثــر من 40 دولــة، ليكون الرحالــة األول على 
مستوى الوطن العراقي في الزمن الراهن، ويصدر 
سبعة كتب، فضًل عن تسع مجموعات شعرية، 
ويحصد 3 جوائز، منها جائزة ابن بطوطة، وجائزة 

السلطان قابوس في الثقافة والفنون واآلداب.
هنا، حــوار معه عن أدب الرحلت، وانشــغاالته 

األخرى:

 )*( من أنت؟ الشــاعر، أم الرحالة، أم املوثق، أم 
الباحث في الشــأن التاريخي واألنثروبولوجي؛ 
أم اإلنســان الذي يحمل هموم الكتابة لينتج 

ما يعتقد أنه غائب عن املشهد العربي؟
كل مــا أعرفه أنني أجد نفســي فــي القراءة 
والشــعر والبحث والترحــال، ومحاولة معرفة 
التاريخ الثقافي لإلنســان عبــر العقائد واللغة 
واملكان. أنا قارئ أواًل، لكني أعتّز بأنني اكتشفت 
هوســي بالشــعر، وأنا ابن ثمانيــة أعوام، حني 
كنت أنصت إلى معلمي فــي العمل، وهو يقرأ 
شــعرًا بصوت عاٍل، فقررت أن أعيش للشــعر. 
وعبر القــراءة، عرفت أن أهم الشــعراء تنقلوا 
بني أمكنة مختلفة، ابتداًء من الشــاعر َطرفة 
بــن العبد، مــرورًا باملتنبي، وليــس انتهاء بعدد 
كبير من الشــعراء الذين سافروا كثيرًا، وارحتلوا 
من مكان إلــى آخر. أما في ما يخــص الكتابة 
في الشــأن الثقافي ـ التاريخي ـ اإلناسّي، فهي 
نتيجة طبيعية الهتماماتي املبكرة بهذه احلقول 
املعرفيــة. ورمبا أكــون أحد أقّل الشــعراء قراءة 
لإلبداع، إذا اســتثنينا الشعر، والسنوات العشر 
التي ســبقت خروجي من العراق، وحني الحظت 
تنامي األسطورة، واملبالغات والتزوير في سرديات 
اجملموعات اللغوية والعقائدية، أســعفتني هذه 
القراءات، وترحااًل بني الكتب والثقافات واألمكنة 
في تفكيك هذه السرديات، وإصدارها في كتاب 

عنونته »اغتيال الهوية«.

)*( ما الذي أضفته الى أدب الرحالت، وهو جنس 
أدبي مشهور في النتاج العربي القدمي؟

في الشعر، وفي أدب الرحلت، كذلك في املقاالت، 
ال أكتب ســواي. أما في ما يخص اإلضافة، فهذا 

حصد جوائز في أدب الرحالت منها »ابن بطوطة« و«السلطان قابوس« 

باسم فرات: أتطّلع إلنجاز سيرة ذاتية مكانية عن كربالء

حين الحظت تنامي 
األسطورة، والمبالغات 

والتزوير في سرديات 
المجموعات اللغوية 

والعقائدية، أسعفتني هذه 
القراءات، وترحااًل بين الكتب 

والثقافات واألمكنة في 
تفكيك هذه السرديات، 

وإصدارها في كتاب عنونته 
»اغتيال الهوية

صالة للكأس األخيرة

جانب من الفعالية



عريس باكستاني يفاجئ عروسه بإهدائها 
حمارًا صغيرًا 

فاجأ عريس باكســتاني عروســة في ليلة الزفاف بهدية 
غريبة، حيث أحضر لهــا حمارا صغيرا معلال ذلك بحبها 

للحمير.
وفي فيديو منشــور على »إنستغرام« ظهر العريس أزالن 
شاه وهو يحضر احلمار إلى مقر حفل الزفاف، ليهديه إلى 

زوجته.
وعن سبب اختيار العريس لتلك الهدية قال: »زوجتي حتب 
احلمير وأنا أيضا«، مشيرا إلى أن احلمير هي حيوانات محبة 
ومجتهدة جدا، بحسب »هنودستان تاميز«.وحصد املقطع 
إعجاب عــدد من رواد مواقع التواصــل االجتماعي، حيث 
رأوا أنهــا هدية لطيفة، وتدل علــى أهمية عدم التعامل 

بسلبية مع احليوانات.

اكتشاف أهم قبر نسائي في بريطانيا
عثر علماء اآلثار البريطانيون على قبر غير عادي عمره 1300 
عام، يعود المرأة يعتقد بأنها كانت حتتل مكانة اجتماعية 

مرموقة، في قرية هاربول مبقاطعة نورثهامبتونشاي.
وتشير صحيفة »ذا غارديان«، إلى أن ليفينتي بنس بااليس، 
رئيس فريق التنقيب، علق على هذا االكتشــاف بالقول: 
»هذا أهم قبر نسائي مكتشف من العصور الوسطى في 
بريطانيا. إن العثور على شيء مماثل هو حلم عالم اآلثار«، 
ويعود هذا القبر إلى امرأة توفيت مابني عامي 650 و670م، 

وقد حتلل هيكلها العظمي كله عملياً.
 ولكن العلماء متكنوا من حتديد جنســها اســتناداً إلى 
األســنان. وعثر بجانبها على قالدة من 30 قطعة معلقة 
مصنوعة من الذهب مبهــارة ومطعمة باألحجار الكرمية 
وشــبه الكرمية، وتعد هذه أفخم قطعة مجوهرات يعثر 

عليها في بريطانيا. 
وعثــر العلماء أيضاً في القبر علــى صليب كبير مدفون 
موجه لألســفل، وهذا لغز صعب على العلماء حله. كما 
عثر علــى إناءين، أثارا اهتمام العلمــاء، الحتوائهما على 
بقايا مادة سيدرسها الباحثون لتحديد ماهيتها. ويعتقد 
علماء اآلثــار أن هذه املرأة كانت حتتــل مكانة اجتماعية 
مرموقة- رئيســة أو أميرة. ورمبا كانت من أوائل النســاء 

اللواتي وصلن إلى منصب رفيع في الكنيسة.

بعد سجنه 25 عاما.. براءة أمريكي من 
تهمة قتل صديقه

بعد قضائه 25 عاما في الســجن، ظهرت براءة األمريكي 
لي كالرك من تهمة ارتكاب جرمية قتل، تتعلق بإطالق النار 

على أحد أصدقائه عام 1996.
وألقي القبض علــى كالرك، بتهمة قتــل صديقه بريان 
بولينج، البالغ من العمر 15 عاما، في ســنة 1996، ولكن 
متت تبرئته بعد الكشف عن أدلة جديدة أثبتت ذلك، وفقا 

لسي إن إن.
وقال لي كالرك بَعد إطالق سراحه: األمر كاحللم بالنسبة 

لي، خروجي من السجن هو أعظم يوم في حياتي«.
وأوضح كالرك أنه لم يكــن متأكدا أن هذا اليوم قد يأتي 
أبدا، مضيفا: »لم يكن األمر سهال بالنسبة لي، فقد كان 
علــي أن أبذل جهدي، وفي بعــض األحيان لم أكن أعتقد 

أنني سأجنح«.
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البصرة - سعدي السند: 

خاٍل  أجل مستقبل  من  »كلنا 
مــن العنف ضد النســاء » ... 
املوسع  املؤمتر  هذا هو شــعار 
الذي أقامــه قصر الثقافة في 
العالقات  لدائرة  التابع  البصرة 
الثقافة  الثقافيــة فــي وزارة 
بالتعاون مــع املكتبة املركزية 
املرأة  العامة وقســم متكــني 
فــي ديوان محافظــة البصرة 
ليتزامــن املؤمتــر مــع حملة 
الدولية  يوما  الســتة عشــر 
الكبــرى التــي اعتمدتها االمم 
املتحــدة ملناهضة العنف ضد 
النســاء والتي جتــري في كل 
عام في اخلامس والعشرين من 
شهر تشرين الثاني وهو اليوم 
العاملي للقضــاء على العنف 
ضد املــرأة والى العاشــر من 
شهر كانون اول وهو يوم حقوق 

االنسان.
قرأ الزميل باسم حسني غلب 
مدير قصر الثقافة كلمة أكد 
مؤمترنا  انعقاد  اهمية  ان  فيها 
هذا تكمن فــي انه ينعقد في 
معدالت  فيــه  تشــهد  وقت 
ارتفاعــا  االســري  العنــف 
السنوات  في  خاصة  ملحوظا 
سبيل  فعلى  املاضية  القليلة 
ســجلت املفوضيــة العليــا 
حلقــوق االنســان فــي عــام 
2020 قرابــة )١٥( ألــف حالة 
عنف أســري، لتحتل الزوجات 
النســبة األكبر من  واألطفال 
املعنفــني فيهــا األمــر الذي 

يســتدعي التوقــف عندهــا 
وامكانية  أســبابها،  لبحــث 
وضع احللول العملية الواقعية 
اســاب  تلخيص  وميكــن  لها 
العنف االســري فــي عاملني 
السبب  أو  العامل   ... رئيسيني 

األول 
اجلانــب النفســي املتدهــور 
الناجــم عن وضــع اقتصادي 
ميكــن وصفه على أنه ســيء 
القائم  منــه  يعاني  للغايــة، 
بفعــل التعنيــف اضافة إلى 
البطالة والفقر، و تعتبر احلروب 
واألزمات السياســية واألمنية 

آخر من اسباب  املتوالية سبباً 
باإلضافة  النفســي،  التدهور 
إلى عوامل أخــرى كثيرة وهذا 
األمــر الذي يتطلب بحســب 
النفســية  الصحة  طبيــب 
مزيد  جتنيد  الــرزاق  عبد  عماد 
مــن االختصاصيني فــي هذا 
دعم محلية  مراكز  اجملال خللق 
النفسية،  الصدمات  لضحايا 
اجلانب  فهو  الثاني  العامل  اما 
الثقافــي للجانــي والضحية 
االلتفات  علينــا  يجــب  وهنا 
إلــى أن األمر ليــس له عالقة 
باملســتوى العلمــي، بقدر ما 

ووعي  بثقافــة  األمــر  يتعلق 
القائمــني بفعل  األشــخاص 
باجلانب  االهتمام  وان  التعنيف 
الثقافي في اجملتمع يسهم إلى 
حٍد ما بتقليل نســب العنف، 

بكافة اشكاله وصوره.
أعده  ومت بعد ذلك عرض فيلم 
قصــر الثقافة في البصرة عن 

مناهضة العنف ضد النساء
وتضمنت فعاليات املؤمتر أربعة 
محاور تخــص مواجهة وانهاء 
العنــف ضــد املــرأة وتناولت 
هذه احملــاور اضاءات مهمة في 
ضد  العنف  مواجهــة  مجال 

عالجه  وكيفية  وأسبابه  املرأة 
كونه من أكثر انتهاكات حقوق 

االنسان انتشارا. 
وحتدثت في هذه احملاور الدكتورة 
ريا حبيب والدكتورة هناء ناصر 
اخملتار والدكتورة فّي الســياب 
واحلقوقية وجدان حمزة عباس 
وقــد اوضحــن فــي اوراقهن 
البحثيــة ان خطــورة العنف 
األســري تكمن فــي ما يترتب 
علــى ذلــك العنف مــن ردود 
أفعال مختلفة لدى الضحايا, 
أو أضــرار الصحــة البدنيــة 
واوضحن ان بعض الدراســات 

تشــير إلى أن تفاعل العوامل 
الغالب  في  والفردية  الظرفية 
كانت الســبب األســاس في 
الســلوك العنيف، وأن األفراد 
يتعلمــون الســلوك العنيف 
واألشخاص  عن طريق أسرهم 
في اجملتمــع والتأثيرات البيئية 
يرونــه  إنهــم  أو  اخملتلفــة 
طريقة مناســبة حلل اخلالفات 
واملشاكل بني الناس. وأن تناول 
يســاهم  واخملدرات  الكحــول 
الســلوك  تنامي  فــي  أحياناً 
بني  التمييز  ان  كمــا  العنيف 
الرجــل واملرأة يعد مــن أكثر 
للعنــف  األســباب شــيوعاً 
أخرى  عوامل  وهناك  األســري 
ساهمت بالعنف األسري، منها 
املشــاكل املالية واالجتماعية 
املعتقدات اخلاطئة لدى الرجال 
باســتخدام العنف للسيطرة 

على أسرهم.
وتناولن احلد من العنف األسري 
وجتنب آثاره بتوعية أفراد اجملتمع 
حــول مــدى انتشــار العنف 
األسري وأسبابه واآلثار املترتبة 
عنــه ببيان الســبل الكفيلة 
لتحكــم الفرد فــي تصرفاته 
العنيفة وكيفية جتنب املواقف 

الصعبة باألسلوب العلمي
وتعريــف النســاء بحقوقهن 
إذا  وكيفية حماية أنفســهن 
تعرضن ألي عنف أسري ونشر 
الوعي الثقافي باجتاه تصحيح 
والتقاليــد وتفعيل  العــادات 
القوانــني الرادعــة ملرتكبــي 
العنــف األســري واحلــد من 

تصرفاتهم.

 بغداد - الصباح الجديد: 
نشر قصر بكنغهام البريطاني، 
صــورة بطاقة عيد امليالد األول 
لبريطانيا، وهي  لتشارلز ملكاً 

صــورة مت التقاطها لتشــارلز 
عندمــا كان وليــا للعهد مع 
زوجته كاميــال في دورة ألعاب 

براميار في أسكتلندا.

ومتثل دورة ألعاب براميار احتفاال 
باأللعــاب والرياضــة والرقص 
األســكتلندي التقليــدي في 
قرية براميار التي تبعد 60 ميال 

غربـــي أبرديـــن والتـي جتـاور 
مقـــر امللـــك الصيفـي فـي 

باملـورال.
مت التقــاط هذه الصــورة في 

املاضي  أيلــول  مــن  الثالــث 
اعتالئه  وقت قصير مــن  قبل 

العـرش.
التي  إليزابيث،  امللكة  وتوفيت 

غابت عن احلدث ألول مرة خالل 
فترة حكمها التي استمرت 70 
عاما هذا العــام، بعد أقل من 

أسبوع من تاريخ الصورة.

قصر بكنغهام ينشر أول بطاقة عيد ميالد لملك بريطانيا الجديد

قصر الثقافة في البصرة يبحث 
أهمية إنهاء العنف ضد المرأة

تزامنًا مع حملة دولية كبرى اعتمدتها األمم المتحدة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

 بغداد- الصباح الجديد: 
تتحرك جهات عربية ودولية لالنفتاح 
االقتصادي والتجاري مع العراق، كونه 
جميع  تستقطب  واعدة،  سوقاً  ميثل 
االقتصادية  واألنشطة  االستثمارات 
اخملتلفة، ففي الوقت الذي بحثت فيه 
شــركة املعارض واخلدمات التجارية 
ســوري  معرض  إقامــة  العراقيــة 
متخصص علــى أرض معرض بغداد، 
انطلقت فعاليــات معرض املنتجات 
املصرية الثاني للتسوق في محافظة 

بابل ومبشاركة 6 دول.
العامة  الشــركة  عام  مدير  وبحثت 
التجاريــة  واخلدمــات  للمعــارض 
العراقيــة فــي وزارة التجــارة زهرة 
الگيالنــي مــع ســفير اجلمهورية 
العراق سطام  السورية لدى  العربية 
جدعــان الدنــدح إقامــة معــرض 

الصناعات السورية في بغداد.
وذكر بيان للشــركة أنــه متت خالل 
اإلجــراءات  أهم  مناقشــة  اللقــاء 
ُقَبيل  املسبقة  والتحضيرات  اخلاصة 
السورية،  الصناعات  معرض  انطالق 
املقــرر إقامتــه علــى أرض معرض 

بغداد الدولي للمدة من 2022/12/26 
ولغاية 2023/1/4 . 

على  اللقاء  الگيالني خــالل  وأكدت 
ضــرورة التنســيق مــع الســفارة 
الســورية فــي العــراق والشــركة 
املنظمــة لغــرض إكمــال جميــع 
الفيزا  مبوضــوع  اخلاصة  اإلجــراءات 
وتهيئة األرضية املناســبة والقاعات 
املعرضيــة اخملصصــة إلقامــة هذا 

املعرض وإجناحه بكل تفاصيله.
وأشــارت الى أن العــراق تربطه مع 
ســوريا الشــقيقة عالقات متميزة 
فــي مختلــف اجملــاالت التجاريــة 

واالقتصادية وهذه خطوة مهمة نحو 
فتح آفاق تعاون أكبر وتسهيل املهام 
التجارية واالقتصادية املشــتركة مبا 

يخدم مصالح البلدين الشقيقني.
مــن جانبه أكد الســفير الســوري 
حرص بــالده على تعميــق العالقات 
العراق في  والتعاون املشــترك مــع 
مختلــف اجملــاالت من خــالل إقامة 
املعــارض املتخصصة وفتح خطوط 
مشــتركة مــع األســواق احملليــة 
العراقية، عــاداً معرض بغداد الدولي 
رجال  للتواصل مــع  حلقة مهمــة 
العراقيني، كما ميثل  والتجار  األعمال 

في  السورية  املنتجات  لعرض  فرصة 
العراق. في الســياق نفسه انطلقت 
املصرية  املنتجات  معــرض  فعاليات 
بابل  في محافظة  للتســوق  الثاني 
وإيران  )العراق  من  دولية  ومبشــاركة 
والهند واألردن واليمن وسوريا( للمدة 

10/ 12 ولغاية 26 / 12.
وذكرت الشــركة أن املعرض افتتحه 
رئيس غرفة جتارة بابل صادق هاشــم 
الفيحــان املعمــوري ، بحضور قائد 
شرطة بابل وأعضاء غرفة جتارة بابل 

وعدد من التجار ورجال األعمال.
الفعاليات تضمنت عرض  أن  وأوضح 
منتجات مصرية مختلفة مثل األثاث 
األرابيســك،  الصدف  من  اخلشــبي 
وخــان اخلليلي، والعباية النســائية، 
واملفروشات القطنية، ومالبس جلدية 
رجالية ونســائية، ومالبــس أطفال 
قطنيــة، وزيوت طبيعية وأعشــاب 
وعسل نحل طبيعي، ومستحضرات 
جتميــل وعطــور، ومالبــس داخلية 
قطنيــة، وإكسســوارات نســائية، 
ومنتجات غذائيــة إيرانية ومنتجات 

كثيرة موجودة.

معرضان للمنتجات السورية والمصرية في بغداد وبابل

متابعة - الصباح الجديد:
يعتمــد موقــف كل أم جتــاه 
للهواتف  أطفالها  اســتخدام 
على  الفيديو  وألعــاب  الذكية 
صحتهــم  أن  مــن  مخــاوف 
تتأثر  قــد  والعقلية  املعرفيــة 

سلًبا.
إلــى  املعتقــدات  هــذه  وأدت 
قيــام األمهــات بفــرض قيود 
على اســتخدام اإلنترنت ومنع 
اإلنترنت  استخدام  من  أبنائهن 
لم  ما  الدراسة  خالل ســاعات 

يكن ذلك ضروريًا.
لكــن احلقيقة هــي أن حرمان 
األطفال من هذه الوسائل أسوأ 
اســتخدامها.  في  اإلفراط  من 
والســؤال هنا ملاذا ينبغي إتاحة 

اإلنترنت ألبنائك؟
وأجرى باحثون في قسم العلوم 
بجامعة  واإلعــالم  االجتماعية 
ميشيغان دراسة شملت 3258 
مراهًقــا ملقارنة املراهقني الذين 
ُحرموا من الوصول إلى اإلنترنت 
باملراهقــني الذين اســتخدموا 
اإلنترنــت بحرية وســاعدتهم 
أســرهم في التحكم بوقتهم 

عبر اإلنترنت.
جانًبــا  الباحثــون  واكتشــف 
أكبــر للترفيــه تســاهم هذه 
 ، الوســائط في تكوين الهوية 
االجتماعي  للدعم  سباًل  وتوفر 
، وتوفر للمراهقني فرًصا لإلعالم 
أنه  ، باإلضافة إلى  واملشــاركة 
مقابل كل ســاعة يســتخدم 

فيهــا املراهــق الهاتف احملمول 
، يتــم قضــاء 21 دقيقــة في 

التواصل مع األصدقاء.
ونشــر الباحثــون النتائج التي 
توصلــوا إليها في أغســطس 
املراهقني  أن  وأكــدوا  املاضــي 
املعزولــني عــن التكنولوجيــا 
احلالية بسبب الرقابة األبوية أو 
ضعف البنية التحتية هم أكثر 

عزلة عن أقرانهم.
كما أنهم يكافحون مع األزمات 
املتعلقة بتقدير الذات والتعامل 

مع األقران واألسرة واملدرسة.
لديهم  ليــس  الذيــن  أولئــك 
إمكانية الوصــول إلى اإلنترنت 
يعانــون من انخفاض بنســبة 
50 ٪ فــي الصحــة العقليــة 

والعقلية مقارنة مبســتخدمي 
اإلنترنت.

أن  أيًضــا  النتائــج  وتظهــر 
مســتخدمي الهواتف الذكية 
املعتدلني يقضون وقًتا أطول مع 
األصدقــاء والعائلة، في تناقض 
صــارخ مع الوقت الــذي يتركه 
يتم  حيث  اإلنترنت،  من  احلرمان 
مصادر  عــن  املراهقني  فصــل 
االجتماعي  والتواصل  الترفيــه 

والتواصل وتبادل اآلراء.
وعلــى الرغــم من ذلــك، فإن 
الباحثني شددوا على عدم اعتبار 
االجتماعي  التواصــل  منصات 
أو إغفال  وســيطا آمنا لألبناء، 
واملعلومــات  التنمــر  أخطــار 

املغلوطة على املراهقني.

باحثون: المراهقون المبعدون عن التكنولوجيا
 أكثر عزلة عن أقرانهم

متابعة - الصباح الجديد: 
اختيرت خبيــرة الطبخ املغربية 
بشرى شهي، حكما ضمن جلنة 
ملُلوك  العالــم  »كأس  حتكيــم 
الطهــي«، الــذي حتتضنه بلدة 
احلمامــات بدولة تونــس، وذلك 
ابتداء من 20 كانون األول إلى يوم 

24 منه.
ويشارك في مســابقات »كأس 
العالم مللــوك الطهي« املنظم 
الطباخ  مــن طــرف جمعيــة 
34 دولة عربية  بتونس،  املدرسي 
الكأس  على  يتنافسون  وأوروبية 

في بطولة عاملية مصغرة.
مت  إنه  شــهي،  بشــرى  قالــت 
اختيارها حكما في جلنة حتكيم 
الطهي،  مللــوك  العالــم  كأس 
الطبخ  مجــال  فــي  خلبرتهــا 
»الشيف«  لقب  وحصولها على 
وميداليــات وطنية ودولية، وفقا 

لسكاي نيوز عربية.
وأضافت شــهي، أن جلنة حتكيم 
ستكون  الدولية  التظاهرة  هذه 
ممثلة بأبــرز اخملتصني العاملني في 
الطبخ، وأن أحداث هذه التظاهرة 
القنوات  عبر  ســتنقل  العاملية 
أن  موضحة  الدوليــة،  التلفزية 
املغاربة  والطهــاة  الطباخــني 
املشــاركني ميثلون كال من مدن 

والدارالبيضاء  وآيت ملول  أكادير 
وطنجة وفاس ومراكش.

أما املشاركون الدوليون فيمثلون 
كال مــن اجلزائر وتركيــا، واألردن 
والعراق وفلسطني ومصر ولبنان 
وســلوفينيا،  وقطــر  وســوريا 
وموريتانيا  وإســبانيا  وفرنســا 
والكويت  والبحرين،  والسعودية 

وإيطاليا ومالطا ودول أخرى.
أضافــت شــهي، أن الهدف من 
املبــاراة املصغرة  تنظيم هــذه 
للطبخ،التــي تنظــم ألول مرة 
في تونس هــو التعريف باملوروث 
الثقافي الغذائي العربي بلمسة 

األطبــاق  ومحــاكاة  عصريــة 
العاملية ومنحها فرصة للتنافس 

الختيار أفضل األطباق.
وفي هذا السياق، أكدت املتحدثة 
ذاتها، أن املوروث الثقافي املغربي، 
ســيكون حاضــرا بقــوة، هذه 
السنة، حيث ســتقدم األطباق 
في أبهى حلة، وسيقدم للحكام 
بلمســة عصرية و فــي أطباق 
مغربيــة قحة من قبيــل أواني 

النحاس والطني واخلزف.
ولم يفــت شــهي، أن تؤكد أن 
التظاهرة لن تقتصر فقط على 
بل  املعروفني،  املغاربة  الطباخني 

ستعرف مشــاركة رباب البيوت 
الطبخ،  بفنون  اهتمام  لهم  ممن 
األكالت  أهــم  بتقــدمي  وذلــك 
املغربيــة التقليديــة بنكهــة 

وملسة عصرية.
اللقب،  عن  التنافس  وبخصوص 
هذه  أن  شــهي،  احلكــم  تقول 
اجملــال  ستفســح  التظاهــرة 
لتنافس طباخني عامليني من بني 
ويتجاوز  واملشاركني،  املشاركات 
عددهــم 180 للظفــر بثــالث 
ميداليات فــي كل صنف طبخ، 
وكأس املنتخبات املتنافسة على 
»كأس  لقب  يحمل  الذي  اللقب 

العالم مللوك الطهي«.
وزادت شهي قائلة » إن التنافس 
ســيكون على ثــالث ميداليات 
وبرونزية(  )ذهبية وفضيــة  وهي 
الطبخ  فئــات  علــى  موزعــة 
والنحت  واملعجنــات  واحللويات 
والفواكــه  اخلضــروات  علــى 
واملقبــالت الباردة أو الســاخنة 

املستوحاة.
وأشارت إلى أنه بإمكان املشارك 
الواحــد أن يختار فئــة أو أكثر 
للمشاركة مع احلرص على تقدمي 
أطباق مســتوحاة مــن املوروث 
الثقافي الغذائي لبلده مع ملسة 

عصرية.

تونس تستضيف كأس العالم للطبخ
عشرات الدول تتنافس على الفوز
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العواصم ـ وكاالت:

تســتضيف أذربيجان وقطر والنمســا 
والبرازيل ومدينة أوسنت األمريكية وسبا 
القصيرة ضمن  السباقات  بلجيكا،  في 
لســباقات  العالم  بطولة  منافســات 
ســيارات »فورموال 1« في موسم 2023.

وذكرت وكالــة األنبــاء البريطانية )بي 
أن املوسم اجلديد للسباقات  إيه ميديا( 
ســينطلق في البحرين يوم اخلامس من 
آذار املقبــل، على أن يختتم في أبو ظبي 

يوم 26 تشرين الثاني.
وبعــد اإلعالن عن إلغــاء اجلائزة الكبرى 
تقام في مدينة شنغهاي  التي  بالصني 
بسبب إجراءات فيروس كورونا في البالد، 
فإن مسؤولي فورموال 1 يجرون محادثات 
مع مــدن أخــرى مهتمة إلكمــال 24 
جولة من السباقات قبل موسم 2023.

ومت تقــدمي مقترح الســباقات القصيرة 
خالل عــام 2021 بحيث يتــم إضافتها 
للســباقات املعتادة التي تشهد إقامة 
ســباقات تأهيلية يوم اجلمعة وســباق 
إضافــي ملســافة 100 كيلــو متر يوم 
السبت، فيما يقام سباق اجلائزة الكبرى 

يوم األحد.كان االحتاد الدولي للســيارات 
قد أعلــن عن إقامة ضعــف العدد من 
الســباقات البالغ عددها ثالث سباقات، 
كما كشــف عن أماكن إقامتها اليوم 

األربعاء.
أعلنــت بطولــة العالــم للفورموال1، 
جتديد عقد إقامة ســباق جائزة هولندا 
الكبرى في حلبة زاندفورت، حتى نهاية 
موســم 2025، بعد النجاح اجلماهيري 
الذي حققه بعد عودتــه للبطولة في 
عــام 2021.وتســبب الســائق ماكس 
فيرستابن، بطل فورموال1 في آخر عامني 
مع فريق )رد بول(، في نفاد تذاكر ســباق 
زاندفورت وكذلك احلال بالنسبة لسباق 
العــام املقبل املقرر إقامتــه في 27 آب 
املنظمني  العقد مع  توقيع  املقبل.وميثل 
في هولنــدا متديدا ملــدة عامني للعقد 

األول الذي كان يشمل على عامني.
وسيشــهد العــام املقبل مشــاركة 
سائقني هولنديني اثنني في البطوالت، 
باإلضافة إلى فيرســتابن، سيشــارك 
نيك دي فريس مع فريــق »ألفا تاوري«.
اإليطالي  الفورمــوال1،  رئيــس  ورحب 
ســتيفانو دومينيكالي بتمديد العقد 
وقال فــي بيــان »حتول ســباق جائزة 

هولنــدا الكبــرى ســريعا إلــى أحد 
السباقات املفضلة لدى اجلمهور. حيث 
جلب طاقة ال تصدق وجتربة رائعة كل 

عام. مع بيع التذاكر بالكامل على مدار 
العامــني املاضيني، رفع املســتوى من 
حيث التنظيم والترفيه واالســتدامة. 

يسعدنا متديد عالقتنا«.
مــن جانبــه، قال يــان الميــرز، املدير 
الرياضي لسباق جائزة هولندا الكبرى، 

إن »اجلماهيــر ســتكون قــادرة على 
االستمتاع بســائقني هولنديني اثنني« 
وحدد لنفسه هدفا متمثال في أن »يرى 
العالم كيــف ننظم نحن الهولنديون 

حدثا«.
وأضــاف إنه ألمــر رائــع أن تكون في 
التقومي جنبا إلى جنب مع مدن عاملية 
مثل الس فيجاس وموناكو وساو باولو. 
نحن مستعدون للغد«.يذكر أن هولندا 
اســتضافت أول ســباق فورموال1 في 
تاريخها عــام 1952 وظلت في التقومي 
حتــى عــام 1985 ومن وقتهــا وحتى 
عــام 2021 مت تخصيــص املضمار إلى 

منافسات أوروبية.
من جانــب اخر، يأمل ســائق فورموال 
1، شــارل لوكلير، في أن تكون عملية 
اختيار بديل ملديــر فريقه فيراري، ماتيا 
بينوتو، »سلســة«، حســب ما أعلن 
أمس اجلمعة وصيف البطولة العاملية 

للعام احلالي.
وقــال لوكليــر خالل مؤمتــر صحفي، 
قبل حفل توزيع جوائــز االحتاد الدولي 
للســيارات )فيا(، في مدينــة بولونيا 
اإليطالية »من احملتمل أن يستغرق األمر 
بعض الوقت، حتى يشعر مدير الفريق 

بالراحة مع فيراري، وهو فريق ضخم«.
وأضاف: »لكــن إذا مت ذلــك بالطريقة 
أننا ســنعاني  أعتقد  فال  الصحيحة، 

على احللبة«.
وتابع ابن الـ25 عامــا، الذي يدافع عن 
ألوان فيــراري منذ عام 2019 »لذلك أنا 
متأكد من أنه سيكون انتقاال سلسا«.
وقــّدم بينوتو اســتقالته فــي نهاية 
تشرين ثان/نوفمبر املاضي، بعد موسم 
»سكوديريا«.وبينما  مع  لآلمال  مخيب 
لم حُتــدد هوية خليفــة بينوتو، يجري 
تداول اسم الفرنسي فريديريك فاسور، 
املديــر احلالي لفريق ألفــا روميو، الذي 
يتزود مبحرك فيراري.ومن ناحيته، رفض 
التعليق على خيار فاســور،  لوكليــر 
تاركا القرار بني يدّي رئيس فيراري، جون 
إلــكان، وبينيديتو فينيــا، املدير العام.
وأوضح قائال: »ســبق لي أن عملت مع 
فريد في فئات الشــباب، حيث آمن بي، 
ودائما ما كانت لدينا عالقة جيدة.. لقد 
كان دائما مباشــرا وصريحا جدا، وهذا 
شــيء أقدره في فريد«.وتعاون لوكلير 
مع فاسور خالل عامه األول في فورموال 
1 (2018(، عندما كان يشارك مع فريق 

ساوبر، االسم السابق أللفا روميو.

ستة سباقات قصيرة لفورموال 1 في موسم 2023
هولندا تحتفظ باستضافة الجائزة الكبرى حتى 2025

سباقات الفورمال 1

الدوحة ـ وكاالت:

الفرنســي  املنتخبــان  يلتقــي 
في  رسمياً  األولى  للمرة  واملغربي 
يتواجهان  عندمــا  كبرى  بطولة 
مســاء اليوم األربعاء على ملعب 
البيت في مدينة اخلور ضمن الدور 
نصف النهائــي في كأس العالم 

FIFA قطر 2022™.
كانــت هناك خمــس مواجهات 
فقــط بــني »الــزرق« و«أســود 
في  أبــًدا  تكــن  لم  األطلــس«، 
الكفة  ومتيل  رســمية،  مسابقة 
الثالثة:  األلــوان  منتخب  لصالح 
بينهما  وتعادالن،  انتصارات،  ثالثة 
بركالت  املغــرب  حســمه  واحد 
الترجيــح.. كانت املبــاراة األولى 
في اخلامس من شــباط 1988 في 
ملعب لويــس الثاني في موناكو 
الــذي اختير الســتضافة املباراة 
النهائية لـ«دورة فرنســا الودية«. 
جنــح املنتخب الفرنســي بقيادة 
مدربه وقتها الراحل هنري ميشال 
الذي لــم يتأهل حينها إلى كأس 
أوروبا 1988، في الفوز 2-1 بفضل 

هدف ليانيك ستوبيرا.
 16 خــالل املبــاراة األخيــرة في 
2007 في ســان  تشــرين الثاني 
دونــي، كان هنري ميشــال على 
دكة البــدالء أيضــا ولكنه هذه 
املغربي. في  املنتخــب  املرة مــع 
ملعب فرنسا مبدرجات مملوءة عن 
املغرب  عاد  باجلماهير،  أبيها  بكرة 
من بعيــد وأدرك التعادل 2-2 في 
الدقائق األخيرة بهدف ليوســف 

اخملتاري )85(.
مدربــاً  دومينيــك  رميــون  كان 
للمنتخــب الفرنســي وقتهــا، 

واستغل املواجهة لتجربة العبيه 
وســمير  بنزمية  كــرمي  الواعدين 
نصري صانع الهدف األول لسيدني 
غوفو )15( ومســجل الثاني )76(، 
بعدما افتتح املغرب التســجيل 

عبر طارق السكيتيوي)9(.
بــني املباراتــني، ســافر املنتخب 
الفرنســي إلــى الــدار البيضاء 

للمشاركة في دورة احلسن الثاني 
الدولية الثانــي: فازوا باللقب في 
حزيران 2000 (5-1( وقبلها بعامني 
أيار/ في  الترجيح  بركالت  خسروا 

بــركالت   6-5  ،2-2)  1998 مايــو 
أبطاال  أن يصبحوا  الترجيح( قبل 
الودية  املبــاراة  وأقيمت  للعالم.. 
األخرى في كانون الثاني 1999 في 

مرسيليا، سجل يوري دجوركاييف 
الهدف الوحيد.

هذا وسيقود املكسيكي سيسار 
املغرب  مبــاراة  رامــوس  أرتــورو 
نهائي كأس  وفرنســا في نصف 
العالم FIFA قطر 2022™ املقررة 
مســاء اليوم األربعاء في اســتاد 
البيت..  وســبق ألرتــورو راموس 

أن قاد مبــاراة املغــرب وبلجيكا 
انتهت  والتي  اجملموعــات  دور  في 
لصالــح املغرب 2-0.. وســتكون 
مباراة املغرب وفرنســا رابع مباراة 
يقودها صاحب الـ38 عاماً بعدما 
قاد مباراة تونس والدمنارك في دور 
اجملموعات والبرتغال وسويسرا في 

ثمن النهائي أيضاً.

ويبشر ســيناريو ركالت الترجيح، 
منتخب املغرب، حيث سبق ألسود 
األطلــس مواجهــة فرنســا في 
نهائي كأس امللك احلســن الثاني 
الفريقان على  وتقابل   ..1998 عام 
وانتهى  اخلامــس،  محمد  ملعب 
اللقــاء بالتعــادل 2-2 من توقيع 
بصير صالح الدين »ثنائية«، ولوران 
بلــو وديوري جيركــوف.. واحتكم 
الترجيح،  ركالت  إلــى  الطرفــان 
املغربي  للمنتخب  ابتسمت  التي 
النهاية.. وســجل للمغرب  فــي 
الرحمن  عبد  الترجيح،  ركالت  في 
عقيلي وإســماعيل تريكي وعبد 
اإللــه صابــر وعبد اجلليــل حدا 
روســي،  ويوســف  أمزين  وغريب 
وأهدر الشني أبرامي.. في حني أحرز 
لفرنســا، لوران بلو وفرانك ليبوف 
بيريز  تريزيجيه وروبــرت  وديفيــد 
وباتريــك فييرا، وأهــدر جيركوف 

وفينسينت كانديال. 
ســالح بونــو: يتســلح منتخب 
ياسني  األول  حارسه  بتألق  املغرب 
بونو، الذي أجاد في ركالت الترجيح 
أمام إسبانيا في ثمن نهائي كأس 
املباراة  وانتهــت   ..2022 العالــم 
الوقتــني األصلــي واإلضافي  في 
بالتعــادل الســلبي، قبــل تألق 
بونــو والتصدي لركلتــي ترجيح 
سددهما كارلوس سولر وسيرجيو 
سارابيا،  بابلو  وأهدر  بوسكيتس.. 
ركلــة الترجيــح األول للمنتخب 
اإلسباني بالتســديد في القائم، 
علًما بأن بونو ذهب في نفس زاوية 
التســديد.وميثل الدفــاع املغربي، 
أحد األسلحة القوية في مواجهة 
الديوك، خاصة وأن املغرب استقبل 
هدًفا واحًدا في 5 مباريات خاضها 

باملونديال حتى اآلن.

سيناريو ركالت الترجيح يبشر األطلسي أمام الديوك

المكسيكي راموس يقود مباراة المغرب وفرنسا.. اليوم ميونيخ ـ وكاالت:
فرضت احملكمــة الرياضية التابعــة لالحتاد األملاني 
لكــرة القدم، غرامة قدرها 14 ألــف يورو على نادي 
هيرتا برلني.. وتأتي تلــك الغرامة التي فرضت على 
فريــق العاصمة األملانية، بســبب الســلوك غير 
الرياضي ملشــجعيه خالل مباراة الديربي أمام جاره 

يونيون برلني في بطولة الدوري األملاني.
وذكر االحتاد األملاني، أن مشــجعي هيرتا أشــعلوا 
مشاعل الدخان قبل انطالق املباراة التي أقيمت بني 
الفريقني في السادس من آب املاضي، كما أطلقوا ما 
ال يقل عن 13 مقذوفا ناريا بعد نهاية الشوط األول.. 
وميكن أن يستخدم هيرتا 4600 يورو تقريبا من قيمة 

الغرامة، لالستثمار في تدابير األمن أو منع العنف.

العواصم ـ وكاالت:
فــرض االحتاد األوروبــي لكرة القــدم )يويفا( غرامة 
مالية بحق احتاد الكرة األيرلندي، بعد ترديد عضوات 
مبنتخــب الســيدات األول أغنيــة موالية للجيش 
اجلمهــوري األيرلندي، عقب مواجهة الســويد في 

امللحق الفاصل املؤهل لكأس العالم.
وجرى تــداول فيديو عبر اإلنترنت، يظهر فيه العبات 
مبنتخب أيرلندا يرددن األغنيــة.. وأكد يويفا في 13 
تشرين األول املاضي أنه يحقق في الواقعة، التي قد 
حتمل في طياتها ســلوكا غير مالئم.. وأكد يويفا، 
أن جلنــة االنضباط واألخالق والتحكــم التابعة له 
فرضت غرامــة بقيمة 20 ألف يــورو )21 ألف و40 
دوالر( بحق احتاد الكرة األيرلندي بشأن الواقعة، التي 
»تنتهك القواعد األساسية للسلوك الالئق«.وتقدم 
احتاد الكرة األيرلندي وفيرا باو، مدربة منتخب أيرلندا 
للســيدات، باالعتذار بعد الواقعة بحســب وكالة 

األنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.

الرباط ـ وكاالت:
يتطلــع النجم املغربي يوســف النصيري، مهاجم 
إشــبيلية اإلســباني، لالنفراد برقم قياسي عربي 
في مونديال 2022، عندما يلتقي أسود األطلس مع 
فرنسا، مساء اليوم األربعاء في نصف نهائي مونديال 
2022. وميتلــك النصيري 3 أهداف في بطوالت كأس 
العالم، حيث أحرز هدفني في النســخة احلالية، في 
شــباك كل من كندا والبرتغــال.. وكان في جعبته 
هدف من البطولة السابقة، التي أقيمت في روسيا 
عام 2018، عندما ســجل أمام منتخب إســبانيا.. 
وبهــذه احلصيلة، يتســاوى النصيري مــع الثنائي 
السعودي، سامي اجلابر وسالم الدوسري، والتونسي 
وهبي اخلزري، في صــدارة قائمة هدافي العرب على 
مدار بطوالت كأس العالم، حيث جنح الثنائي األخير 

في معادلة رقم اجلابر خالل النسخة احلالية.

االتحاد األلماني يعاقب 
هيرتا برلين

يويفا يغرم االتحاد 
األيرلندي بسبب أغنية

رقم قياسي عربي يداعب 
أحالم النصيري أمام فرنسا

العبو املغرب

10:00 فرنسا  المغرب 

كأس العالم 2022 نصف النهائي

العواصم ـ وكاالت:
أعلنــت رابطة الالعبــات احملترفات 
للتنــس أول أمس عــن جوائز عام 
2022، حيــث فــازت جنمــة التنس 
التونسي والعربي أنس جابر بجائزة 
كارين كرانتزكي للــروح الرياضية.. 
وجاء هذا التتويج اجلديد ألنس جابر 
يليق  بفضل ما أظهرته من سلوك 
بشخصية رياضية محترفة ومراعاة 
وإظهار  النظيــف،  اللعــب  قواعد 
االحتــرام لآلخريــن والكــرم داخل 
وخارج امللعب.. كمــا أن كل جنمات 
للبطلة  كبيرا  احتراما  تكن  العالم 
التونسية التي تتميز بروحها املرحة 

في كل مقابلــة تخوضها أمام كل 
املنافســات. من جهة أخرى، توجت 
املصنفة األولى عامليا البولندية إيجا 
العام..  العبة  بجائزة  شــفيونتيك 
ونالت الصينية كينوين زهانغ جائزة 
الوافدة اجلديــدة والبرازيلية بياتريز 
مايا جائزة الالعبة األكثر تطورا في 
هذا العام.. ونــال املدرب ديفيد ويت 
الذي يشــرف على تدريــب الالعبة 
األميركية جيســيكا بيجوال، جائزة 
أفضل مدرب في 2022.. وكان مدرب 
أنس جابر، التونســي عصام اجلاللي 
ضمن املرشحني جلائزة أفضل مدرب 

هذا العام.

انتصارا   47 فــي  اجلاللي  وأســهم 
في موســمها  جابر  أنس  حققتها 
املتميــز، إضافة للتتويــج ببطولة 
نقطة(   1000( للماســترز  مدريــد 
كما  نقطة(..   500( برلــني  وبطولة 
بلغت أنس مع اجلاللي نهائي بطولة 
تشارلســتون، ونهائي بطولة روما، 
ونهائــي بطولة وميبلــدون، ونهائي 
بطولة أميركا املفتوحة، مما مكنها 
اخلتامية  اجلولة  في  املشــاركة  من 
مبكســيكو، وإنهاء العام في املركز 
الثاني عامليا.. ولم تشــفع كل هذه 
اإلجنازات للمدرب عصام اجلاللي في 

الظفر باجلائزة.

العواصم ـ وكاالت:
وضعــت قرعة مجموعــات دوري 
أبطال أفريقيا )الدور ثمن النهائي( 
4 فرق عربية في مجموعة واحدة، 
وهي اجملموعة الرابعة التي ضمت 
كل من الترجي التونسي والزمالك 
املصري وشــباب بلــوزداد اجلزائري 

واملريخ السوداني.
وهذه هي املرة اخلامسة في تاريخ 
دوري أبطــال أفريقيــا بنظامــه 
احلديــث منذ 1997، التــي يتكرر 

فيها هــذا احلدث.. وفي النســخ 
اخلمس التي شهدت تلك املفارقة 
كان اللقــب من نصيب العرب في 
وحيد  لقب  مقابل  مناســبات،   4

حصده مازميبي.
وكانت البداية في نســخة 2007 
حيــث وضعــت القرعــة النجم 
الساحلي التونسي واالحتاد الليبي 
واجليش  اجلزائري  القبائل  وشبيبة 
امللكــي املغربــي فــي مجموعة 
هذه  في  باللقــب  وتــوج  واحدة، 

التونسية  الكرة  ممثل  النســخة 
النجم الســاحلي. . وفي نسخة 
2011 وقع الترجي التونســي مع 
املصري  واألهلــي  املغربي  الــوداد 
من  اللقب  وكان  اجلزائر،  ومولودية 

نصيب فريق باب سويقة. 
2014 جــاء ممثال  وفــي نســخة 
تونس الصفاقســي والترجي مع 
وأهلي  اجلزائــري  ســطيف  وفاق 
باللقب وفاق  الليبي، وتوج  بنغازي 

سطيف اجلزائري.

مفارقة مكررة تشحذ طموح تتويج جديد للتونسية أنس جابر
العرب بدوري أبطال أفريقيا
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حيدر محمد 

برعاية وزير التعليم العالي والبحث 
العبودي  نعيــم  الدكتور  العلمــي 
والتقومي  اإلشــراف  جهــاز  يقيــم 
النشــاطات  قســم   - العلمــي 
الطالبيــة، بطولتي تنــس الطاولة 
والشطرجن للجامعات العراقية على 
اجلنوبية  التقنيــة  اجلامعة  مالعب 
باستضافة  42 جامعة  ومبشــاركة 
اجلنوبية  والتقنية  البصرة  جامعات 
، جامعــة الفراهيــدي ، اجلامعــة 
والتكنولوجيا،  للعلــوم  الوطنيــة 
العرب  الرافدين ،كلية شــط  كلية 
 ، العــراق اجلامعة  ،كلية  اجلامعــة 

كلية االسراء اجلامعة. 

املؤمتر الفني 
واقيــم املؤمتر الفنــي للبطولة في 
رحاب جامعة البصرة بحضور الوفد 
الــوزاري جلهــاز االشــراف والتقومي 
العلمي / قسم النشاطات الطالبية 

املشرف على بطولتي تنس الطاولة 
والشــطرجن ُعقد االجتمــاع الفني 
لرؤساء وفود اجلامعات املشاركة في 
البطولتني، حيث بلغ عدد اجلامعات 

املشاركة 42 جامعة.
االجتمــاع الذي حضــره ممثلني عن 
االحتادات الرياضية للعبة شهد إجراء 
قرعــة لتنس الطاولة والشــطرجن، 
حيث مت التطرق الى شــرح القوانني 
واملفاهيم اخلاصــة باللعبتني فضال 
للبطولة،  العامــة  التوجيهات  عن 
التذكارية على  الدروع  وزعت  بعدها 
أن ملعب  يذكر  املشاركة،  اجلامعات 
اجلامعــة التقنيــة اجلنوبية املغلق 
للطلبة  البطولة  انطالق  َسُيضّيف 

والطالبات.

دور اجملموعات 
ومت تقســيم الفرق فــي بطولة تنس 
الطاولــة للطــالب الــى 8 مجاميع 
الى دور الســتة عشر  يتأهل فريقني 
االولى  اجملموعة  التالــي:  النحو  على 
العني ، االسالمية ، التقنية الشمالية 

، كربــالء ، املوصل ، البصرة.. اجملموعة 
الثانيــة القلم ، القادســية ، احللة ، 
التراث، املســتقبل.. اجملموعة الثالثة 
الفرات   ، العراقيــة   ، التكنولوجيــة 
الفراهيــدي..   ، تكريــت   ، االوســط 
للعلوم  البصــرة  الرابعة  اجملموعــة 
والتكنولوجيــا ، العميــد ، الكفيل ، 
، الرافدين.. اجملموعة  الوطنية للعلوم 
اخلامسة ذي قار ، التقنية الوسطى ، 
البصرة للنفط والغاز، شــط العرب ، 
الكتاب ، بغداد.. اجملموعة السادســة 
العــراق ، الكــوت ، جابر ابــن حيان ، 
سامراء، االســراء.. اجملموعة السابعة 
النور ، املستنصرية ، النسور ، السالم 
، املعــارف.. اجملموعة الثامنة واســط 
، التقنيــة اجلنوبية ، دجلــة ، ديالى ، 

سومر.
وفي منافســات الطالبــات بلغ عدد 
فريقا جامعيا قسمت   12 املشاركني 
الى  4 مجاميع على ان يتأهل فريقني 
من كل مجموعة وجاءت على النحو 
التالــي:  االولــى العــني ، التقنيــة 
القادسية  الثانية  النسور..   ، اجلنوبية 

، الكوت ، ديالى. . الثالثة املستنصرية 
،املســتقبل ، ذي قار.. الرابعة بغداد ، 

الوطنية ،البصرة.

رفد املنتخبات الوطنية 
مســاعد رئيــس اجلامعة للشــؤون 
اإلدارية األستاذ الدكتور محمود سالم 
البطولة بكلمة  افتتح فعاليات  ثامر 
رحــب فيها باملشــاركني مــن طلبة 
وطالبات في رحــاب اجلامعة متمنياً 
للجميع النجــاح والتوفيق، الفتاً الى 
أن النشاطات الطالبية تُشّكل أولوية 
كبيرة في منهــاج التعليم وأهدافه 

السامية.
وشــدد على أن الرياضة اجلامعية لها 
ثقل كبير في رفد املنتخبات الوطنية 
أن  يذكر  مهمــة،  بطاقات شــبابية 
التي تقام على مالعب  هذه البطولة 
اجلامعــة التقنية اجلنوبية تســتمر 
خلمسة أيام حيث حضرها ممثلني عن 
االحتادات الرياضيــة للعبة، فضال عن 
ممثلي اجلامعات املشــاركة، باإلضافة 

الى جمهور واسع من الطلبة.

انطالق بطولتي تنس الطاولة والشطرنج للجامعات العراقية
برعاية وزير التعليم العالي

جانب من بطولة الشطرجن للجامعات

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف مدرب املنتخب الوطني 
القــدم عماد  للشــباب لكــرة 
محمــد، أمس، عــن مواجهتني 
نظيره  مــع  للمنتخب  وديتــني 
االردنــي في العاصمــة األردنية 
عمان، اســتعداداً لالســتحقاق 
 ، وقال محمد  املقبل.  اآلســيوي 
ان منتخبنا الشــبابي سيخوض 
مباراتــني وديتــني مــع منتخب 
شــباب األردن يومي 29 من شهر 
كانــون األول اجلــاري،  واألول من 
الثاني املقبل، مبينا  شهر كانون 
أن املباراتني ذات قيمة فنية تخدم 
املنتخب لالســتحقاق  مشــوار 
اآلســيوي املقبل .واضاف محمد 
ان الهــدف من خــوض املباراتني 
كأس  لنهائيات  االســتعداد  هو 
التي تستضيفها  آسيا للشباب 
أوزبكســتان في شــهر آذار من 

العام املقبل.
واشــار الى ان منتخبنا الشبابي 
بعد  بغداد  في  تدريباته  استأنف 
عودته من معسكره التدريبي في 
تركيا، مؤكدا أن املعسكر التركي 
كان مفيــداً جداً حيــث خضنا 
خالله ثالث مواجهات ودية لنقف 
على مســتويات العبي املنتخب 
بشكل أدق.وتابع : اننا كجهاز فني 
نعمل إليصال مســتوى الالعبني 
الــى اجلاهزية التامــة من خالل 
والتهيئة  التدريبية  اجلرعات  رفع 
اجلوانــب  وتطويــر  النفســية 
أن  واملهاريــة، مبيناً  اخلططيــة 
الالعبني يستجيبون بشكل جيد 
ويطبقون  والنصائح  للتوجيهات 
التي  التوجيهات  وكل  اخلطــط 

نراها تخدم مشوارهم املقبل  .

وكشــف عماد محمد، في وقت 
ســابق، عــن 34 العبــاً لقائمة 
املنتخب والتي تألفت من حسني 
حســن، عمران زكي، عباس كرمي، 
الرزاق  عبــد  باســم،  مصطفى 
قاســم، عبــاس مانــع، محمد 
قاســم، علي صادق، أسهر علي، 
اوراها،  ألكســندر  احلموي،  أمني 
علي عبــاس، عبد القــادر أيوب، 
أحمــد صبــاح، ســجاد محمد 
مســلم  رعد،  كاظــم  جنفــي، 
موسى، محمد جميل، آدم طالب، 
ســاجد عبــاس، حيــدر أحمد، 

حسن علي حسني، محمد عماد، 
إسماعيل  مهدي،  محمد  سجاد 
أحمد، عبود رباح، حسني كاظم، 
مصطفى قابيــل، عباس فاضل، 
عباس ماجد، حيــدر عبد الكرمي، 
شربل شــمعون، حســني علي 

لطيف، بلند ازاد.
اجلولة العاشــرة للممتــاز تبدأ 

اليوم
مباريات  تفتتــح  اخر،  جانب  من 
اجلولــة العاشــرة مــن املرحلة 
االولى لــدوري الكرة املمتاز اليوم 
مواجهات،   5 باقامــة  االربعــاء 

الصناعــة يضيف دهوك والكرخ 
يواجه  والكهرباء  يالقي الشرطة 
في  املباريــات  وجتــرى  النجــف 
الســاعة 2 ظهرا، وتقــام مباراة 
كربالء والقاســم في الســاعة 
واجلوية  مســاء  والربع  الرابعــة 
 8 الســاعة  النفط في  يواجــه 

مساء.
وتستكمل في اليوم التالي بقية 
البصرة  نفط  فيلعــب  املباريات، 
امــام الديوانية واحلــدود يضيف 
زاخو ونفط ميســان يالقي نوروز 
وجتــرى املباريات في الســاعة 2 

والزوراء  اربيــل  مباراة  أما  ظهرا، 
فســتقام في الســاعة الرابعة 
والربع مساء والطلبة يالقي نفط 
الوســط في الســاعة 8 مساء.

ويتصدر اجلويــة الترتيب وله 21 
نقطة ثم النجــف بـ 20 نقطة 
ثالث  الكهربــاء  علــى  متفوقا 
والزوراء  االهــداف  بفارق  الالئحة 

رابعا وله 19 نقطة.
االنضباط  جلنُة  ناقشت  ذلك،  إلى 
فــي االحتادِ العراقــّي لُكرِة القدم 
تقاريرَ ُمشــرف وحكم، فضالً عن 
املُنسق األمنّي، ملُباراِة نادي النجف 

ُمنافساِت  نادي كربالء ضمن  أمام 
الدوري العراقّي املُمتاز والتي جرت 
في َملعِب النجف، حيث الحظت 
أعاله  التقارير  خــالل  من  اللجنُة 
وجودَ حاالت جتاوزٍ من قبل ُمشرِف 
فريــق كربالء )عامر حســني عبد 
نادي  فريق  إداري  وكذلــك  األمير(، 
كربالء )صادق كرمي ســبتي( على 
للُمباراِة،  التحكيمــّي  الطاقــِم 
نادي  ُجمهــورِ  جتــاوزِ  إلى  إضافًة 
كربالء علــى الطاقم التحكيمي 
أيضاً، وذلك من خالل رمي احلِجارِة 
وجود  مع  واملقذوفات،  املاء  وقناني 
حالِة جتاوزٍ من قبل أمنِي ســرّ نادي 
كربــالء )وليد حســني( من خالل 
م  نزوله إلــى أرِض املَلعِب والتهجُّ
ومحاولة  املُبــاراِة  علــى حكــِم 
االعتــداِء عليــه.. وعليــه قررت 

اللجنُة ما يلي: 
أوالً:  حرمــان ُمشــرف فريق نادي 
كربالء )عامر حســني عبد األمير( 
من مرافقِة الفريق خلمِس مبارياٍت 
استناداً إلى أحكاِم املادة )51 - أوال( 
من الئحِة االنضباط. . ثانيا: حرمان 
إداري فريق نادي كربالء )صادق كرمي 
ســبتي( من مرافقِة الفريق ألربِع 
املادة  أحكاِم  إلى  استناداً  ُمبارياٍت 
(51 - أوال( مــن الئحِة االنضباط .. 
ثالثا: حرمان أمني سّر نادي كربالء 
املَلعِب  دخوِل  من  )وليد حســني( 
لثالِث مبارياٍت، مــع غرامٍة ماليٍة 
مقدارهــا )1000000( مليون دينار 
عراقي فقط، اســتناداً إلى أحكاِم 
)9/3/9( من الئحِة االنضباط  املادة 
.. رابعاً: حرمان ُجمهور نادي كربالء 
من دخــوِل املَلعــِب على أرضهم 
املُفترضة ملباراٍة واحدٍة وفق أحكام 
 . )215( من الئحِة االنضباط  املادة 
املدِة  ضمن  لالستئناِف  قابالً  قراراً 

القانونّية.

بعد معسكر تركيا.. مباراتان وديتان
 لشباب العراق مع االردن في عّمان

الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز تفتتح اليوم بإجراء خمس مباريات

منتخب الشباب لكرة القدم

سلة النفط تبدأ غربي آسيا 
بلقاء الكرامة السوري 

وسام المجد يتوج 
بدوري العراق للبوتشيا

اليوم.. اجتماع فني 
لدوري السيدات 

أكثر من 650 إعالميا 
لخليجي 25 بالبصرة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف فريق نــادي النفــط ، عن عــدد محترفيه 
األجانب للمشــاركة ببطولة دوري الســوبر لغربي 
آسيا لكرة الســلة »WASL«.ويستهل حامل لقب 
الدوري العراقي، مشواره مبواجهة الكرامة السوري، 
يوم 21 من كانون األول اجلاري.. وتضم قائمة النفط 
3 محترفني هم: »الدومنيكي إيدجار سوزا، الثنائي 
األمريكــي أنتويــن وينجيز وتوني ميتشــيل«.كما 
ضمت قائمة 8 العبني: »كرار جاسم، جاسم محمد، 
حيدر جمعة، عباس هادي، محمد فالح، خالد كرمي، 
محمد زياد وأحمد جنم الدين«.ويلعب النفط بقيادة 
املدير الفني خالد يحيى، فــي اجملموعة الثانية إلى 
جانب شــاردار اإليراني والكرامة السوري والرياضي 

اللبناني.
النفط ســيلعب مباراتــه أمام غاز الشــمال، في 
انطالقة مرحلة اإلياب من الــدوري املمتاز مبنتصف 
الشــهر اجلــاري.. ثم يواجــه باليــوم التالي نفط 
الشمال، على أن يستكمل مبارياته بعد العودة من 
مشــاركته اخلارجية إذ ســيالقي زاخو في 8 كانون 
الثانــي املقبل.يذكــر أن النفط خاض مبــاراة ودية 
وحيــدة مع الكرخ انتهت لصاحله )80-55(، ومت إلغاء 

مباراته الثانية أمام 

اسامة السيالوي*
بحضــور االمني املالي للجنة الباراملبية عبيد عنيد 
الغزي وعدد من الســادة اعضاء املكتب التنفيذي 
وبعض رؤســاء االحتادات الرياضية ورئيس واعضاء 
الهيئة االدارية لنادي وسام اجملد الرياضي.. اختتمت 
أول أمــس علــى قاعة املركــز التدريبــي للجنة 
الباراملبيــة الوطنيــة العراقية فــي مجمع وزارة 
الشــباب والرياضة بطولة دوري العراق بالبوتشيا 
الذي اطلق عليها االحتاد اسمي الالعبني املرحومني) 
ايهــاب احمد واالء حــازم ( حيث توج نادي وســام 
اجملد بلقــب البطولة وكانت جلنة كربالء وصيفا له 
فيما حلت جلنة ديالى في املركز الثالث هذا واشــاد 
جميع املشاركني في آلية البطولة وتنظيمها من 
قبل ادارة االحتاد بالتعاون مــع ادارة املركز التدريبي 
واعلــن االمني العام للجنــة الباراملبية رئيس احتاد 
اللعبــة مجلي عــودة اجلابــري ان البطولة ابرزت 
عناصر جديدة شابة لزجهم في صفوف املنتخبات 
الوطنية ومن جانبه شــكر اعضاء االحتاد واحلكام 
جلهودهم خالل اليومني املاضيني في اجناح البطولة 

واظهارها بالشكل اجلميل.

* إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدُعو اللجنُة النســوّية في االحتــادِ العراقّي لُكرِة 
القــدم األنديَة الراغبة في املُشــاركِة مبُنافســاِت 
الدوري النسوّي للموســم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إلى ُحضورِ 
االجتماع الفنــّي الذي يقاُم اليــوم األربعاء املوافق 
(١٤/١٢( في الســاعِة الثانية عشرة مبقرِّ االحتاد مع 

جلِب ُكتِب املُشاركة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال ُعضو االحتــاد العراقــّي لُكرِة القــدم، رئيس 
اللجنــِة اإلعالمّيــة خلليجي ٢٥، أحمد املوســوي: 
بلَغ عددُ املُســجلني في املوقِع الرســمّي للُحصوِل 
على الِبطاقــِة اإلعالمّيِة لتغطيِة خليجي٢٥ (٦٥٠( 
إعالميــاً ميثلوَن العــراَق وبقيَة الُبلــدان اخلليجّية 
والعربّيــة، والعددُ قابٌل للزيــادِة حتى موعد اإلغالِق 

الرسمّي للتقدميِ في )٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٢(.

محمد حمدي*
املشرفة  العليا  اللجنة  عقدت 
على بطولــة كأس اخلليج 25 
أمس االثنني، اجتماعها اخلامس 
في مقر وزارة الشباب والرياضة 
وســط بغــداد برئاســة وزير 
الشباب والرياضة رئيس اللجنة 
العليا الســيد أحمــد املبرقع 
وحضور أعضائها وممثليهم من 
الساندة  والهيئات  املؤسسات 
مجمل  اللجنة  رئيس  وعرض   .
مــا أجنز خالل املــدة املنصرمة 
حتى االن مــن جهود للجهات 
قطاعات  يخص  فيما  الساندة 
النقل البــري واجلوي والصحي 
باســتقبال  املتعلقة  واالخرى 
كبــار الضيوف فضــال عن ما 
األســبوع  خالل  تســجيله  مت 
الفائت من مالحظات في جولة 
تفقديــة إلى البصــرة وطرح 
اللجنة،  إلــى  كاملة  تصورات 
امليناء  افتتاح ملعــب  بشــأن 
األوملبي في أواخر الشهر احلالي 
بلقــاء نــادي امليناء مــع نادي 

الكويت الكويتي .
ومت خــالل االجتماع مناقشــة 
املتنوعة  األعضــاء  مقترحات 
حــول إقامة لقاء ودي يســبق 
الوطني  بني منتخبنا  البطولة 
ومنتخــب الكويت الشــقيق 
رؤســاء  إلى  الدعوات  وتوجيه 

اخلليجي  التعاون  مجلس  وزراء 
الرسمي  الراعي  باسم  واليمن 
الوزراء  رئيس مجلس  للبطولة 
السيد محمد شياع السوداني 
وكذلــك دعوة وزراء الشــباب 
اخلليج  بلــدان  في  والرياضــة 
واحتاداتهم الكروية والســفراء 
واملســؤولني ورئيــس االحتــاد 
ورئيس  القدم  لكرة  اآلســيوي 
الدولي وآخريــن، كما  االحتــاد 
ناقش احلضور تفصيليا ملفات 
التلفزيوني  والنقــل  اإلعــالم 

والصحــة وغيرها مــن األمور 
التــي تخص العمل الســاند 
الجنــاح البطولــة، واطلعــت 
اللجنة علــى جانب مهم من 
ســير العمل في البصرة على 
مستوى البنى التحتية وجميع 
تأمينها  مت  التــي  املتعلقــات 
بشكل كامل لتكون النسخة 
املقبلة على درجــة كبيرة من 

النجاح في التحضير واإلعداد.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختار االحتــاد العربي للجولف، 
نائب رئيس احتاد اجلولف العراقي 
وصفي الكناني ملنصب عضوية 
االستراتيجي  التخطيط  جلنة 
اللعبة  احتــاد  في  واإلعالمــي 
اجتماع  هامــش  على  العربي 
عقد  الذي  العمومية  اجلمعية 
التونســية  في مدينة طبرقه 
تزامنــا مع البطولــة العربية 

التي اختتمت هناك مؤخرا.
وهــذا املنصــب يعــد خطوة 
مهمة حتســب للعراق بصورة 
اجلولــف  ولرياضــة  عامــة 
الكناني  ولشــخص  خصوصا 
الذي يعد من الكفاءات اإلدارية 
التي ســجلت حضــورا جيدا 
على مدى ســنوات الشــغاله 
العديد من املناصب اإلدارية في 

الرياضة ووزارة الشباب حتديدا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبــر مــدرب حــراس املرمى في 
عامر  الرياضيــة  املوهبة  مركــز 
علي العزاوي عن سعادته بتعاقد 
فريــق نادي اجليــش الرياضي مع 
حارس املرمى الشاب حسني علي 
حمــودي مواليد 2003 ليقف بني 
يعد  الذي  الفريق  مرمى  خشبات 
من خيرة فرق الدوري املمتاز بكرة 

اليد.
وبني العــزاوي ان حــارس املرمى 
الشاب ميلك مؤهالت فنية عالية 
قدمهــا مع فريق مركــز املوهبة 
الرياضية في مهرجانات وبطوالت 
عــدة وكان عنصرا بارزا وبتعاقده 
نادي اجليش يكمل مسلســل  ع 

املمتاز  الــدوري  أندية  تعاقــدات 
مع العبــي فريق مركــز املوهبة 
الرياضية وهــذا يعد جناحا كبيرا 
الوطني  املركــز  ومدربــي  إلدارة 
التابــع لدائــرة شــؤون االقاليم 
الشــباب  وزارة  في  واحملافظــات 
لصناعــة  وتأكيــدا  والرياضــة 
الالعبني االفضــل وتقدميهم إلى 
املنتخبــات الوطنيــة واالنديــة 

املتقدمة.
يشــار إلــى ان مركــز املوهبــة 
الرياضية بكرة اليد، يديره الكابنت 
قتيبة أحمد، ويضم املدربني علي 
حســن وفاضل كرمي وصالح علي 
ومحمد  خميس  احمد  والدكتور 

وفي وعامر علي العزاوي.

اللجنة العليا المشرفة على تنظيم بطولة 
الخليج في البصرة تعقد جلستها الخامسة 

وصفي الكناني عضوا في لجنة التخطيط 
االستراتيجي واإلعالمي التحاد الجولف العربي

حسين علي حمودي موهوب
 كرة اليد يحمي شباك الجيش

أكدت افتتاح ملعب الميناء في أواخر الشهر الحالي

من اجتماع جلنة خليجي 25

وصفي الكناني

حسني علي



بغداد - وداد إبراهيم:
املفروشــات  شــراء  عمــاد  بــدأ 
والصناعات الشــعبية في مدينته 
الســماوة وبعد ســنوات كان هذا 
الشــاب البســيط الذي لم يكمل 
الباحثني  مــن  املتوســطة  مرحلة 
والعارفــني فــي التراث الشــعبي  
صار ميتلك معلومــات عن حرفيات 
البالد،  جنــوب  شــاعت  وصناعات 
ليصير من ذوي االطالع الواســع في 
هذا اجملال ، وألنه جــال املدن والقرى 
في احملافظات ، حتول الى اكبر مقنٍت 
للتــراث واالنتيكات في اجلنوب، بعد 
ان شعر بأنه امام جتربة كبيرة وامام 

ان يحافظ على  مهمة صعبة وهي 
ما يشــتري ألنه امام تــراث عراقي 

عظيم خّلفه االجداد واالسالف. 
عمــاد حميــد الســماوي صاحب 
"التــراث اليــدوي الســماوي" قال 

للصباح اجلديد:
بــدأت في التســعينيات من القرن 
واملشغوالت  األعمال  بشراء  املاضي 
اليدوية من املفارش الصوفية امللونة 
فــي الســماوة وغيرها مــن القرى 
احمليطــة، لبيعها ، فكنت اشــتري  
وبعضها  غابت  وصناعات  مقتنيات 
انقرضــت، والــكل يعــرف ان املرأة 
اجلنوبية بارعة في حياكة البســط 

الصوفيــة  واالغطيــة  واملفــارش 
وجتملها بأشكال ورسومات تعبر عن 
الفن الشعبي السائد وتعطي صورة 
عن التقاليد والعادات السائدة، وبعد 
خمس سنوات من هذا العمل وجدت 
اني امــام عالم ســاحر ومبهر من 
املقتنيات االثارية والتراثية فقررت ان 
استأجر غرفة في الطابق الثاني في 
مبنى وســط مدينة السماوة وفي 
شارع "باتا" القدمي مساحتها 4×5 م  
لتكون مخزنــا جلمع هذه االنتيكات 
او التحــف التــي حصلــت عليها 
واعتبرتــه متحفا، وكنــت احصل 
شعبية  مصنوعات  او  مفارش  على 

وادوات منزليــة يصــل عمرها الى 
اكثر من 200 عام  فصار لدي هوس  
للبحث عــن كل ما هو نادر،  وصارت 
محتويات املتحف  تشكل بالنسبة 
لي هوية وطن ولغة وثقافة شــعب 
عاش على هــذه االرض ووجدت اني 
امام مهن  شعبية تعلمتها اجلدات 
من االسالف واندثرت الى االبد وتعود 
حلضارة عاشــت علــى ارض العراق 
واحلفــاظ عليهــا  مهمــة وطنية 

وانسانية وتاريخية وحضارية. 
واكمــل الســماوي: وصــارت لدي  
قطع من  "االيــزار" النادر واملعروف 
واملعروف  انقــرض  الذي  باجلمهوري 
واقدم "دلة"  العــراق  بصناعته في 
صنعت من قبل اقدم صانع في سوق 
الصفافير وغيرها من املقتنيات مثل 
حزام احلبابة وخرج الفرس واشــياء 
اعتبرهــا خطا احمــر أي ال ميكن ان 
تباع، حيث أقمــت املعارض ليتعرف 
النــاس على مــا في هــذا املتحف 
زائر،  وجعلت ابوابه مفتوحــة لكل 
ومعلومات عن  اقدم شــرحا كافيا 
اماكن  مثــل   ، املتحف  محتويــات 
شــرائها وعمرها وهذا دليل تاريخي 
وصارت  املتحفية،  للقطــع  وتوثيق 
في  املهرجانات  في  مشــاركات  لي 
واالنبار  وهيــت  والصويرة  "قرقوش 
وفي القشــلة" واخرهــا  مهرجان 
االشقاء الذي اقيم مؤخرا في بغداد 
وعرفــت فــي احملافظــات اجلنوبية  
بأنــي الوحيد الذي ميتلــك متحفا 

ومقتنيات تراثية.
واضاف: كل ما في املتحف اشتريته 
من مصروفي اخلاص حتى املشاركات 
فــي املهرجانــات ونقــل املقتنيات 
اتكفــل بهــا مــن دون أي دعم من 
مؤسســة او وزارة ومن املؤكد لدي 
طموح كبيــر في ان يكون لي مكان 
املقتنيات  للكثير من  يتســع  كبير 
النــادرة وان يكون فــي طابق ارضي 
لصعوبــة اقامــة النشــاطات في 
الطابق الثاني حيث مكان املتحف.  
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

"سماوّي" يتفّرد بإمتالكه متحفا لألنتيكات 
والمشغوالت اليدوية

يطمح بمكان يسع مقتنياته النادرة

متابعة ـ الصباح الجديد: 
فاجأ الفنان اإلماراتي حسني اجلسمي جمهوره ومحبيه 
بعقــد قرانه، وأعلن عــن هذا اخلبر مديــر أعماله ميار 
عباس، حيث نشر صورة جتمعهما عبر حسابه الرسمي 
على " انستغرام"، وعلق قائالً" اخي ورفيق دربي الغالي 
فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. اهلل يتمم 

لك على خير ويسعدك ويدمي عليك االفراح".
وأنهالت املبــاركات من قبل متابعي ومحبي حســني 
اجلســمي، على مانشــره مدير أعماله، .." ما شاء اهلل 
اهلل يتمم عليهم بألف خير"، الف مبروك والتمام على 

خير".
وأحيا الفنان حسني اجلسمي، خالل الفترة املاضية عدد 
من احلفالت الغنائية الناجحة، أبرزها حفله في موسم 
الرياض قــدم من خالله مجموعة مــن أغانيه اجلديدة 
والقدميــة والتي تفاعل معها اجلمهــور بحرارة كبيرة، 

سواء بترديد اغانيه أو بالتصفيق احلاد له.
كما شــهد احلفل مفاجأت عديدة، من بينها مشاركة 
الفنانة أصيل هميم وعايض يوســف، الفنان حســني 
اجلسمي غناء "تريو" حيث قدموا معاً أغنية "الغرقان" 
وسط تفاعل اجلمهور وانسجام في املغنى بني املطربني 

الثالثة.
وشارك اجلسمي متابعيه صوراً، من كواليس احلفل عبر 
حسابه الرسمي على " انستغرام"، معلقاً " ليلة حاملة 
فوق اخليال ..تعطرت وتزّينت بها مشــاعرنا املشــتاقة 

واحمُلبة مع اجلمهور السعودي في موسم الرياض.

بغداد - سمير خليل: 
دعت نقابة الفنانني العراقيني الفنانني والفنانات لإلســراع 
بتسليم اعمالهم للمشاركة في معرض النقابة السنوي 
الشــامل 2023 حيث حددت يوم غد اخلميس اخلامس عشر 
من الشهر اجلاري موعدا اخيرا الستالم االعمال ولن يستلم 

بعدها اي عمل.
وحددت النقابة شروطا املشــاركة في املعرض في الرسم 
هي: للفنان حرية اختيار موضوعاته وتقبل االعمال متنوعة 
اخلامات ويكون اقل قياس للعمل )٧٠x٧٠( ســم على ان ال 
يزيد القياس عن )١٢٠( ســنتمتر مربع، وتســتلم االعمال 
مؤطرة وجاهزة للعرض مباشرة.  وفي النحت: تقبل جميع 
االعمال النحتية ماعدا املنفذة مبادة اجلبس ) البورك ( كمادة 
اوليــة، و للنحات حرية اختيار املوضوع واســلوب العرض . 
وتقبل جميع اعمال اخلزف بأنواعها واملشاركة تكون بعمل 
فنــي واحد لكل فنان ويجب ان تكون جميع االعمال الفنية 
جديدة ولم يتم عرضها مســبقاً، كما ســتخضع جميع 

االعمال للجان اختيار في النقابة.

اإلعالن عن عقد قران الفنان 
حسين الجسمي

"نقابة الفنانين" تدعو للمشاركة 
في معرضها السنوي الشامل

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

تفاجــأت عبير بتصرفات ولدهــا وظهور بعض 
االعراض الغريبة علية، األســتاذة اجلامعية لم 
تتوقــع يومياً ان يحدث لها ذلك فكانت حريصة 
كل احلرص على أوالدهــا الثالثة بعد ان تركهم 

والدهم لتكون هي االم واألب في الوقت ذاته.
لم تســتطع عبير مشــاهدة ولدها وهو يذبل 
امام عينيها فأخذتُه مســرعة الى املستشفى 
وهي غير مدركة ما يحــدث معه لكنها كانت 
منهارة متامــاً، وما ان أخبرهــا الطبيب املقيم 
في املستشــفى ان ولدها مدمن مخدرات حتى 
أصبحت تصــرخ مــن دون وعي واخــذت تزداد 
بالصراخ، لكن احلقيقة الثابتة ان ابنها يتعاطى 
اخملدرات برغم من انه طالب في مدرسة مميزة تعد 
من افضل مدارس بغداد لكن الكارثة وقعت من 
دون أن تخطر على بال األستاذة اجلامعية يومياً.

ان انتشار اخملدرات لم يكن يوماً محددًا باألماكن 
الشــعبية الفقيرة بل هو آفة منتشــر في كل 
مكان حتى املدارس، علينــا اخذ احلذر الن الفئة 
األكبر لضحية هذا البالء هم أبناؤنا " املراهقني 
“كونهم يتأثرون دائماً بأصدقائهم وايضاً لألعالم 
دور كبير للترويج عنه في األفالم واملسلســالت 
وان كانــت تأخذ جوانبه ِ الســلبية في اجملتمع 

لكن )كل ممنوع مرغوب(. 
وفــي دراســة حديثــة كشــفت ان "احلــرب" 
ضــد املمنوعات تركــز على اجملابهــات األمنية 
واالستخبارية فقط، من دون تطوير آليات معاجلة 
اجتماعيــة واقتصادية ونفســية، أي العوامل 
احملفزة واملشجعة لتنامي ظاهرة تعاطي اخملدرات 

في اجملتمع العراقي".
وتبني الدراســة، أن " فداحة الوضع عبر األرقام 
واإلحصائيات املفزعة التــي تعلن عنها اجلهات 
احلكومية املعنية، حيث مت تســجل آالف حاالت 
اإلدمان واالجتار سنويا، فيما يبقى القسم األكبر 
من حاالت التعاطي والترويج، محاطا بالسرية".
ظاهرة انتشــار اخملدرات في البــالد لم تأتي من 
فراغ وامنا هناك جملة من العوامل ساهمت في 
انتشار هذه الظاهرة السيئة، لذلك على اجلهات 
الرسمية وغير الرسمية ان تأخذ دورها احلقيقي 
في مواجهة ظاهرة اخملــدرات، ألنها تصنف من 
أخطر االمراض التي تعصف في اجملتمعات. كما 
ينبغي تشريع قوانني صارمة ورادعة ملن يتجار او 

يتستر على جتارة اخملدرات.

صراخ الوجع 

زينب الحسني

متابعةـ  الصباح الجديد: 
افتتحــت »جمعية تيــرو للفنون« 
بالّشراكة  إســطنبولي«  و»مسرح 
ويسرّية  مع مؤسسة دروسوس السُّ
الّدورة اخلامســة من »مهرجان تيرو 
الوطنّي  الّدولّي« في املسرح  الفّنّي 
الّلبنانــّي فــي مدينة صــور، حتت 
شعار" الفن وسيلة لالحتجاج " في 
حضور حشــد من االهالي والطالب 
من  الفلكلورية  العروض  ومبشاركة 

الهند وغانا وايرلندا واليابان.
وتشــارك في املهرجان ستة عروض 
مســرحّية من املكســيك وبولندا 
وتونس ومصر وفلســطني،  واجلزائر 
و18 فيلمــاً تتنــوع بــني الّروائــّي 
والوثائقّي والّتحريك من اســتراليا 
وايطاليــا والعراق واململكة املتحدة 
وتونس وســلطنة عمان  واملغــرب 
والبانيــا وبولنــدا وســوريا ولبنان، 
يعتبر جتمعاً  الذي  املهرجان  ويهدف 

فّنياً سينمائّياً ومسرحيًّا وموسيقيًّا 
الّثقافي  والّتبــادل  الّتالقــي  الــى 
والفّنــّي من خالل عــروض األفالم 
والّتحريك  والدرامّيــة  الوثائقّيــة 
الفّنّية  التدريبّية  والورش  القصيرة 

والّندوات.
قاســم  واخملــرج  املمّثــل  وأكــد 
املســرح  مؤّســس  إســطنبولي، 
الوطنــي اللبنانــي: »أن اســتمرار 
من  األزمات  كل  برغــم  املهرجــان 
حولنا يشكل فرصة مهمة للتالقي 
للتعــرف على  للجمهور  وفرصــة 
ثقافــات مختلفة مــن العالم كي 
يكون الفن حق للجميع دوماً بإسرار 
الشباب املتطوعني على العمل من 

أجل الفن".
وتهدف جمعية تيــرو للفنون التي 
يقودهــا الشــباب واملتطوعون إلى 
حرة  ثقافيــة  مســاحات  إنشــاء 
ومســتقلة فــي لبنان مــن خالل 

احلمرا وسينما  تأهيل سينما  إعادة 
ستارز في النبطية وسينما ريفولي 
فــي مدينة صور والتــي حتّولت الى 
املســرح الوطنــي اللبنانــي كأول 
مســرح وســينما مجانيــة فــي 
لبنان، وســينما أمبير في طرابلس 
التــي حتولت الى املســرح الوطني 
اللبناني في طرابلس، وإقامة الورش 
والتدريب الفني لألطفال والشباب، 
وإعــادة فتــح وتأهيل املســاحات 
املهرجانــات  وتنظيــم  الثقافيــة 
وتقوم  الفنية،  واملعارض  واألنشطة 
على برمجة العروض الســينمائية 
لألطفــال  والتعليميــة  الفنيــة 
نســج شبكات  وعلى  والشــباب، 
تبادلية مــع مهرجانات دولية وفتح 
فرصة للمخرجني الشــباب لعرض 
بتاريخ  وتعريــف اجلمهور  أفالمهم 
السينما والعروض احمللية والعاملية، 
ومــن املهرجانات التي أسســتها: 
مهرجــان لبنان املســرحي الدولي، 
مهرجان شــوف لبنان بالســينما 
اجلوالة، مهرجان طرابلس املسرحي 
الدولــي، مهرجان صور املوســيقي 
الدولــي، مهرجان لبنان املســرحي 
صور  مهرجان  للحكواتــي،  الدولي 
السينمائي الدولي لألفالم القصيرة 
للفنون  الدولــي  صــور  مهرجــان 
صور  أيــام  مهرجان  التشــكيلية، 
الثقافية، مهرجان لبنان املســرحي 
لبنان  ومهرجــان  املرأة،  ملونودرامــا 

املسرحي للرقص املعاصر .

بغداد- الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الثقافة ، تســلمها من 
مصر 6 قطــع تراثية تعــود لعهد 

امللك فيصل األول.
وذكرت وزارة الثقافة في بيان حصلت 
" الصباح اجلديد “على نسخة منه، 
أن "السلطات املصرية تواصلت مع 
العراق، من خالل ســفير العراق في 
الدليمي، حيث  نايــف  أحمد  مصر 
إلى أن "هناك  مت استالمها"، منوهاً 
أثرية أخرى سيتم استالمها  قطعا 

قريباً".
وبحسب البيان، تسلم وزير الثقافة 
واآلثار أحمد البدراني، في العاصمة 
املصرية القاهــرة، 6 قطع معدنية 
األول،  فيصــل  امللك  صــورة  حتمل 

وكانــت قــد ضبطت فــي املنافذ 
احلدوديــة املصريــة وهــي معــدة 

للتهريب.
ودعــا البدراني "الــدول واملنظمات 
العربية والدولية إلى االقتداء بالدور 
املصرية  الســلطات  لعبتــه  الذي 
بضبط القطع األثريــة التي كانت 
معدة للتهريب، ومن ثم تســليمها 
إلى بلدها األصلي لتنضم إلى آثاره 

وتراثه".
واجه  "العراق  أن  البدرانــي  وأوضح 
أعتى هجمة شرســة لإلرهاب على 
مســاحة ممتدة مــن أراضيه متثلت 
بأربع مــن محافظاته في شــمال 
إلى أن  ووســط البــالد"، مشــيراً 
املدن ودمر  "اإلرهاب عاث في هــذه 

األرض واحلرث والنسل".
الشكر  "عميق  البدراني عن  وأعرب 
وشــعباً  حكومة  ملصر  واالمتنــان 
على موقفهــا املناهض لالجتار غير 
املشــروع باألثار، وحث الدول األخرى 
على تشــديد إجراءاتها ملنع تهريب 
القطع األثرية والعمل على إعادتها 

إلى بلدانها األصلية".
العراق منذ سنوات جهوداً  ويواصل 
كبيــرة في اســترجاع آالف القطع 
األثرية املســروقة التــي مت تهريبها 
األولى  حقبتــني  عبر  البــالد  خارج 
مــا بعد عام 2003، خــالل عمليات 
خالل  والثانية  األمريكــي  االجتياح 
سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على 

عدد من املدن في صيف 2014.

متابعةـ  الصباح الجديد:
 Black Panther: وصلت إيرادات فيلــم
741 مليونًا  إلــى   Wakanda Forever
و95 ألــف دوالر فــي شــباك التذاكر 
العاملــي، منذ طــرح العمــل يوم 11 
نوفمبر املاضي، ووصلت مدة العمل إلى 

ساعتني و41 دقيقة.
 Black فيلــم  إيــرادات  وانقســمت 
Panther: Wakanda Forever بني 401 
مليــون و558 ألف دوالر بــدور العرض 
األمريكية، و339 مليونًا و536 ألف دوالر 

في شباك التذاكر حول العالم.
ويدور العمــل حول قتال امللكة راموندا 
وشــوري ومباكو وأوكوي ودورا ميالجي 
القوى  حلماية مملكة واكاندا من تدخل 
 ،T’Challa العاملية في أعقاب وفاة امللك
 Wakandans بينما يســعى شعب الـ
جاهديــن الحتضان فصلهــم التالي، 
وبالتالــي يجب أن يتحــد األبطال مًعا 
 Everett و War Dog Nakia مبســاعدة

Ross وتشكيل مسار جديد ألمتهم.
 Black Panther: ويقوم ببطولــة فيلم

Wakanda Forever كل مــن تينــوك 
هويرتــا، ليتيتيا رايت، أجنيال باســيت، 
لوبيتــا نيوجنو، داني جوريرا،وينســتون 
ديوك، مارتــن فرميان، ميكايــال كويل، 

ريتشارد شيف.
وتلعب ليتيشــا رايت دور شــوري في 
البطــل اخلــارق، وأصيبت خالل  فيلم 
تنفيذ إحدى احليل وحتتاج إلى مزيد من 

الوقت للتعافي.
وكان موقــع هوليوود ريبورتر قد أكد أن 
عملية تصوير املشــاهد األخرى التى ال 
“رايت” ما زالت مستمرة،  تتواجد فيها 
ليعلن اخملــرج ريان كوجلر عــن انتهاء 
تصويــر جميع املشــاهد التي ال تضم 

رايت منذ فترة.
وفى ســياق آخر، أصبحت شــخصية 
بطل فيلــم Marvel اخلارق “بالك بانثر” 
متاحــة اآلن فــي Fortnite كجزء من 
 Marvel Royalty and Warriors
Epic إلى وصول  Pack، حيــث أحملــت 
“بالك بانثر” في نهاية املطاف مع إطالق 

.Wakandan Salute emote

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت الفنانة املصرية دينا الشربيني 
عن بــدء تصويــر فوازير رمضــان 2023، 
التي تعد أولــى جتاربها الفنيــة في هذا 
اجملال، والتي تعود من خاللها إلى شاشــة 

التلفزيون بعد غياب سنوات.
وقالت الشربيني إنها بدأت بالفعل تصوير 
املقدمــة األولى للفوازير، مع اخملرج مجدي 
الهواري، لكنها لم حتسم فعلياً إمكانية 
عرضها خالل شــهر رمضان املقبل، وذلك 

 The Insider" خالل لقائهــا مع برنامــج
بالعربي".

وأكدت الشــربيني أن العمل بحاجة إلى 
املزيد من الوقت، ويشــاركها في الفوازير 
ثــروت، لكنه  الكوميدي محمد  الفنــان 
لم يتم االســتقرار بعد على اسم نهائي 

للعمل.
وأشارت الشربيني إلى أن العمل يتضمن 
قصة درامية، إضافــة إلى الغناء والرقص 

واالستعراضات والتمثيل.

بغداد - الصباح الجديد: 
أن  الثالثاء،  الثقافة، أمــس  أكــدت وزارة 

مهرجان األشتر للنحت جتربة فنية مميزة.
وقــال الوكيــل األقــدم لــوزارة الثقافة 
أبــو رغيف في  نوفل  واآلثار  والســياحة 
تصريــح تابعتــه الصبــاح اجلديــد: إن 
“دائــرة الفنون العامة فــي وزارة الثقافة 
األول  املعرض  احتضنت  واآلثار  والسياحة 
ملســابقة جائزة األشــتر للنحت للمدة 
من 5 كانــون األول لعام 2022 الى 13 من 

الشهر ذاته.
وأكد أبو رغيف أن"املعرض يعد جتربة مميزة 

من حيث تنوع الرؤى واألعمال املشــاركة 
بتكريس  اختصت  التي  الغنية  والتجارب 
اإلنســانية  والقيم  البطولــة  محطات 
أبناء  وجســدها  زرعها  التــي  والوطنية 
العراق الغيارى في احلشــد الشعبي من 
شــتى صنوفه الذين هبــوا لتلبية نداء 
بأزاء  املقدس، وهي جتربــة تضعنا  اجلهاد 
مســؤولية مضاعفــة لتقدمي مــا يليق 
بتلك التضحيات اجلســام عبر املؤسسة 
الثقافية مبا يتســق مع حجم هذه املآثر 
الوطنية والقصــص اخلالدة التي أنقذت 
العراق من براثن داعش وعصابات االرهاب".

وأضــاف أن"هذا املعرض يتزامن مع إطالق 
مســابقة تنافســية متخضــت عن فوز 
ثالثة أعمال باملراتب الثالث األولى تعكس 
جهوداً وجتارب مميــزًة وغنيًة تليق أن تكون 
مبدياً  مهمــة  وطنية  ومعالــم  مثابات 
حــرص الوزارة على ضمِّ عــددٍ من أعمال 
الــى متحف الفــن احلديث في  املعرض 
الوزارة". ودعا "املؤسسات واجلهات املعنية 
لإلفادة منها في حتقيق الُنصْب واجلداريات 
والســاحات املميزة في مداخل وساحات 
بغــداد واحملافظات العراقيــة معربا"عن 
شكره وتقديره جلميع الفنانني املشاركني 

وفــي مقدمتهــم الفنان والســينمائي 
ســعد نعمة الذي بذل جهوداً متواصلة 
الجناح املعرض وجلنــة التحكيم الرصينة 
التي عكســت وعًيا عالياً فــي االختيار 
للنحاتني  املشــاركة  األعمــال  وإنصاف 
املبدعني والفنانني التشكيليني والطاقات 
اإلبداعيــة اخملضرمة والواعــدة في إطارٍ 
تنافسي موحد نبيل". وأكد على “أهمية 
العالقة مع مؤسســات احلشد الشعبي 
لتعزيــز توجهاتهــا الوطنيــة وتوظيف 
امكاناتها اللوجســتية ورؤيتها الثقافية 

بشكل منسجم وفاعل".

"دائرة الفنون" تحتضن معرضًا لمسابقة جائزة األشتر للنحت بمشاركة العراق..
افتتاح مهرجان "تيرو الفني الدولي" في لبنان

تحمل صور الملك فيصل األول..
"الثقافة" تسترد قطعا معدنية أثرية من مصر

 Black Panther: Wakanda إيرادات فيلم
Forever تتخطى 741 مليونا دوالر

دينا الشربيني تبدأ تصوير فوازير رمضان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

