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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

أنقرة تناقش مع روسيا فتح المجال الجوي 
لعملية محتملة ضد قوات قسد

تركة سنوات الفشل الثقيلة تعترض
خطة السوداني إلنقاذ اقتصاد البالد 36 الصحة العالمية تكشف سر زيادة 

2أمراض الجهاز التنفسي لدى األطفال

كتب محرر الصفحة األولى
عزت اخلبيرة االقتصادية سالم 
احد  االثنني،  امس  سميســم 
ارتفاع ســعر صرف  أســباب 
الذي  السيء  الدور  الى  الدوالر 
متارسه املصارف اخلاصة، فيما 
لرئيس  املالي  املستشــار  أورد 
محمد  مظهر  الوزراء  مجلس 
صالــح ان نشــاطا احتكاريا 
للدوالر ميارس في أســواق املال 
خــارج الضوابــط الرقابيــة، 
متفقــا بذلك ضمنــا مع ما 
أوردته اخلبيرة سميسم، والتي 
اكــدت ان تلك املصارف تعمل 
تدفق  منع  على  الطرق  بشتى 
الدوالر الى األســواق بكميات 

كافية.
وقالت سميســم في تصريح 
اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
أســعار  ارتفــاع  »ســبب  إن 
يعود  الفترة  الدوالر في هــذه 
التي  الســيئة  للممارســات 
اخلاصة«،  املصــارف  بها  تقوم 
مشــيرا الــى ان »اإلجــراءات 
احلكوميــة وخاصــة البنــك 
جدي  بشــكل  تعمل  املركزي 
على خفــض أســعار الدوالر 
في األســواق احمللية، من خالل 
وزيادة  االلكترونيــة  النافــذة 

البيع في مزاد العملة«.
وتابعــت، ان »املصارف االهلية 
حتاول بشتى أنواع الطرق جمع 

الدوالر واحتكاره مما تسبب في 
االرتفاع الــذي يحصل حاليا«، 
ان »هــذا االحتــكار  مبينــة 
ساهم في عدم توازن األسعار 
والدوالر  العراقــي  الدينار  بني 

األمريكي«.
اوضح  ذاتــه،  الســياق  فــي 
املستشــار املالي واالقتصادي 
لرئيس الــوزراء، مظهر محمد 
صالــح في وقــت الحق امس 
في  التقلبات  أســباب  االثنني 
ســعر صــرف الــدوالر خارج 
ان ال  املركزي، مؤكدا  الســعر 
خوف من قــدرات البالد املالية 
فــي فــرض االســتقرار على 

اسعار الصرف.
وقال صالح في تصريح رسمي، 
إن »التقلبات في سعر الصرف 
خارج الســعر املركــزي حالياً 
داخلية  الســباب  جــاءت  قد 
الداخلية  فاالسباب  وخارجية، 
الذي  النقدي  بالــدوالر  تتعلق 
جتهز نافــذة العملة االجنبية 
مكاتــب  املركــزي  للبنــك 
وشــركات الصرافة واملصارف 
من عشرة  يقرب  بنحو  سنويا 
مليار دوالر ويعد رقما كبيرا في 
ســد احتياجات السوق احمللي، 
والذي اتضح معه وجود نشاط 
احتكاري داخل السوق يتصرف 
التي  الرقابية  الضوابط  خارج 
نــص عليها قانــون مكافحة 

غسل االموال«.
وبشأن األسباب اخلارجية أشار 
الى أن »هنــاك اعتراضات من 
رقابة االمتثال الدولية بشــأن 
احلواالت اخلارجية غير مكتملة 
املعلومــات التــي تتقدم بها 

املصارف االهلية«.
واوضــح صالــح، أن »النظام 
املالــي الدولي أخذ منحى آخر 
في فــرض ضوابــط لالمتثال 
وضبط حركــة األموال بعملة 
الــدوالر عند إجــراء معامالت 

التحويــل اخلارجي، ألســباب 
احلرب  فرضتهــا  رمبــا  عديدة 
الدولية  والصراعات  األوكرانية 

بالشرق األوسط«.
وبــني صالــح، أن »احلكومــة 
تســعى في إجراءاتها احلثيثة 

االقتصادي،  االستقرار  حلماية 
فــي الوقت الــذي تتمتع فيه 
بأعلى  الرسمية  االحتياطيات 
التي  التاريخية  مســتوياتها 
100 مليار  أخذت تقترب مــن 
دوالر والتــي تعد فــي الوقت 

في  االعلى  االحتياطي  نفسه 
التاريخ املالي للعراق«.

ويشار فـي هـذا الصـدد الـى 
صـرف  اسعـــار  ارتفـــاع  ان 
احملليـة  االسـواق  فـي  الـدوالر 
الـى 158 ألف دينار مقابل كـل 
100 دوالر، تسبـــب بارتفـــاع 
فـي  الغذائيـة  املـواد  أسعـار 
أســـواق اجلملة، والتي تعتبر 
الشريان األساســـي حليـــاة 

املواطـن.
ويقول أحد جتار ســوق اجلملة 
في منطقة جميلة، إن »أسعار 
باالرتفاع  آخذة  الغذائية  املواد 
ونســتوردها  نتعامل  دمنا  ما 
بالدوالر«، مبينا ان »أسعار الرز 
بكافة انواعــه ارتفعت تقريبا 
وزن  الواحد  للكيس  دينار  الف 
دينار   1500 30 كيلو ومقــدار 
بالنسبة للكرتون الواحد الذي 
يضم أكياس زنة الواحد منها 
كيلو غراما واحدا ، كما ارتفع 
الف  الطماطة  معجون  أيضا 
دينار للكرتــون الواحد ليصل 

الى 32 الف دينار«.
النباتية  »الزيوت  ان  الى  ولفت 
لم ترتفــع باعتبــار أن هناك 
تنتــج هذه  مصانــع محلية 
املادة«، مشــيراً إلى أن »التاجر 
ال يتضــرر من ارتفاع أســعار 
الــدوالر، ألن عملية البيع تتم 
ايضا على أســاس الــدوالر«، 

مشددا على أن »الضرر األكبر 
يقع على املواطن املســتهلك، 
أما ضرر التجار واسواق اجلملة 
الوحيــد هــو الكســاد الذي 
ارتفاع  جراء  بالسوق  سيلحق 

أسعار الدوالر«.
وعلــى الرغم من ان أســعار 
واالستهالكية،  الغذائية  املواد 
كانت شــهدت اول ارتفاعاتها 
البنــك املركزي  بعــد اعتماد 
دينار للدوالر سنة   1460 سعر 
2020، اال انها اســتقرت بعد 
املواطنني  تأقلــم  ذلك جــراء 
مــع الســعر اجلديــد، وبقاء 
1500 دينار  سقف السعر دون 
للدوالر الواحــد، غير ان صدور 
قــرارات ماليــة بفــرض عدم 
التعامــل بالــدوالر مع بعض 
املصارف التي اســتغلت مزاد 
اشعل  ســيء،  بنحو  العملة 
متواترة،  بزيادات  الدوالر،  سوق 
انعكست ســلبا على أسعار 
واالستهالكية  الغذائية  املواد 
راح  احمللية، وحتى  األسواق  في 
ارتفاع األســعار يشمل املنتج 
وان مــا يجري  احمللي، ســيما 
توزيعه ضمن السلة الغذائية 
للمواطنــني ليســت كافية، 
كما أن بعض املواد التي فيها 
تعد غير جيــدة وخاصة مادة 
الرز التي تلجأ معظم العوائل 

لبيعها بسبب رداءته«.

خبيران في االقتصاد والمال:

أنشطـة المصـارف الخاصـة االحتكاريـة وممارساتهـا
 السيئـة وراء ارتفـاع أسعـار الـدوالر

التجارة تسدد جميع مستحقات الفالحين
 الخاصة بالحنطة وترفع مبلغ الدعم لهم

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة امس االثنني، 
اتخاذ إجراءات لتشجيع الفالحني 
على إنتاج احملاصيل الستراتيجية، 
احلنطة  كميــات  أحصت  وفيما 
الــواردة مــن الفالحــني، أكدت 
تسليمهم جميعاً مستحقاتهم 

املالية.
وقال مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب فــي الوزارة، حيدر 
نــوري في تصريــح نقلته وكالة 
األنباء العراقيــة )واع(، إن »الوزارة 
لتشــجيع  عدة  إجراءات  اتخذت 
الفالحــني على تقــدمي احملاصيل 
الســتراتيجية منهــا زيادة دعم 

الفالحني، إذ إن مبلغ الدعم ارتفع 
من 530 ألفــاً إلى 850 ألف دينار، 
مستحقات  تســليم  عن  فضالً 
الفالحــني بعــد ثالثة أيــام من 

تسليمهم احلنطة«.

وأوضح نــوري، أن »توقعات الوزارة 
كانت الوصول إلى مليون ونصف 
املليون طــن من احلنطــة، إال أن 
الكميــة الواردة بلغــت مليونني 
و200 ألــف، وبذلــك توفرت لدى 

الوزارة حصة شهرين«.
وأكــد أنــه »ال يوجد فــالح لم 
يتسلم مستحقاته«، مشيراً إلى 
املبالـغ  الفالحني  تسلم  »أهمية 
علـى  وتشجيعهـم  بـــأول،  أوالً 

الزراعـة وزيـادة االنتـاج«.
ولفــت إلــى أن »هنــاك دعمــاً 
حكوميــاً للفــالح وتوقعات بأن 
يكون املوسم احلالي جيداً«، مبيناً 
أن »الوزارة ترصد تساقط األمطار 
خاصة في احملافظات التي تعتمد 
عليها بشكل كبير مثل املوصل، 
إذ يتم تسلم مليون طن منها في 
حال وجود أمطار، و100 ألف طن 

في ظل عدم تساقط األمطار«.

أكثر من ثمانية مليارات دوالر إيرادات 
البالد من النفط الخام للشهر الماضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت شــركة تســويق النفط » 
بأن صلدرات  االثنني،  امس  سومو« 
النفط اخلام للشهر املاضي، امنت 
إيــرادات للبــالد، زادت على ثمانية 

مليارات دوالر.
وأوردت وزارة النفط في بيان رسمي 
بحســب االحصائيــة النهائيــة 
تســويق  شــركة  من  الصــادرة 
النفط العراقية )سومو(، ان كمية 
الصادرات مــن النفط اخلام بلغت 
99 مليوناً و868 ألفــاً و29 برميالً، 
ثمانيــة مليارات  بلغت  بإيــرادات 

و189 مليوناً و602 دوالر.
الكميــات  مجمــوع  ان  وبينــت 

اخلام لشــهر  النفط  املصدرة من 
تشــرين الثاني املاضي من احلقول 
النفطية في وسط وجنوب العراق 
بلغــت 97 مليوناً و204 آالف و696 
برميــالً، فيمــا كانــت الكميات 
املصــدرة من نفط كركــوك عبر 
ميناء جيهان مليونــني و363 ألفاً 

و20 برميال.
الوزارة ان معدل ســعر  وأوضحت 
البرميــل الواحد بلغ 82.004 دوالر، 
والكميــات املصدرة قد مت حتميلها 
مــن قبــل 38 شــركة عاملية من  
جنســيات عدة من موانئ البصرة 
وخور العميــة والعوامات االحادية 
على اخلليج وميناء جيهان التركي.

نائب يدعو مجلس الوزراء الى 
اإلسراع بارسال الموازنة الى البرلمان

بغداد - الصباح الجديد:
دعا النائب املســتقل محسن 
االثنــني،  امــس  الســعيدي  
مجلــس الوزراء إلى اإلســراع 
إلى  املوازنة  قانون  إرســال  في 
أن  الى  النواب، مشيرا  مجلس 
تأخر ارسال املوازنة سينعكس 

سلبا على حياة املواطنني. 
وقال الســعيدي فــي تصريح 
اجلديد،  الصباح  عليه  اطلعت 
إن »تأخــر اقرار قانــون املوازنة 
ســيؤدي الــى تأخــر اطــالق 
بدوره  الــذي  التخصيصــات 
يؤثر ســلبا علــى أداء الوزارات 
واحملافظات وهذا ينعكس بدوره 

على املواطن في تقدمي اخلدمات 
 .«

االف  »هنــاك  أن  وأضــاف 
إقرار  ينتظرون  الذين  املواطنني 
املوازنة الستحصال حقوقهم، 
فمنهــم من ينتظــر التعيني 
والبعض االخر ينتظر االنصاف 
مثل أصحــاب العقود واألجور 

اليومية واحملاضرين«. 
وأشار السعيدي إلى أن » البالد 
تعانــي العديد من املشــاكل 
االقتصاديــة وان تاخيــر إقرار 
سوف  االحتادية  العامة  املوازنة 
ينعكــس ســلبا علــى حياة 

املواطن ».

خاص -  الصباح الجديد:
كردســتان  اقليــم  يعيــش 
صراعــاً كبيــراً بــني احلزبــني 
الرئيسني، وفيما يتحدث احلزب 
الكردســتاني عن  الدميقراطي 
خالفــات داخليــة فــي االحتاد 
الوطني الكردســتاني، يشكو 
االخيــر مما أســماه التفرد في 

القرارات.
وقال عضو احلــزب الدميقراطي 
عامر  محمــد  الكردســتاني 
ديرشــوي، إن »احلــوارات مــع 
االحتاد الوطني الكردستاني لم 
ونحن  تواصل  وهنــاك  تنقطع 
ندعــم االتفــاق علــى جميع 

النقاط اخلالفية«.
»الصباح  إلى  ديرشــوي،  وتابع 
اجلديــد«، أن »واحدة من عوامل 
االســتقرار داخــل العــراق مبا 
في ذلك اقليم كردســتان، هو 

اجللوس على طاولة احلوار«.
بختيار،  »مــال  أن  إلى  وأشــار، 
وهو عضو مجلس تشــخيص 
الوطنــي  االحتــاد  مصلحــة 

الكردستاني، وصف أخر سنتني 
مــن عمر حزبه بأنهــا مخزية، 
ودعا إلى عقد مؤمتر لطي هذه 
الصفحة، ونحن نتفق مع هذا 

الرأي«.
ولفت ديرشــوي، إلى »التذبذب 
االحتاد  إداء  فــي  واضحاً  أصبح 
الكردســتاني، وهناك  الوطني 
صراعــات داخلية أدت بالبعض 

مــن قيــادات األمنيــة لالحتاد 
بالذهاب إلى اربيل«.

الكرديني  »احلزبــني  أن  وأوضح، 
املاضية  الســنوات  كانا طيلة 
اقليم  في  احلكومة  يشــكالن 
كردســتان ويجريان مفاوضات 
احلكومــة  مــع  مشــتركة 

االحتادية«.
»هــذه  أن  ديرشــوي،  ورأى 

داخل  الداخليــة  الصراعــات 
االحتــاد الوطني الكردســتاني 
أثــرت كثيــراً علــى الوضــع 
احلوارات  وعلى  له  السياســي 
في  الكتــل  مــع  املشــتركة 

بغداد«.
لم  الوضــع  »هــذا  أن  وبــني، 
يؤثــر على الوضع السياســي 
بظالله  القــى  إمنا  فحســب، 

علــى أداء اإلدارة احملليــة فــي 
السلمانية«.

وانتهى ديرشوي، إلى أن »االحتاد 
الوطنــي الذي يســيطر على 
لــم يســتطع  الســليمانية 
أداء دوره فــي جبايــة اجلمارك 
يحقق  وما  الضرائب  واستيفاء 
االيرادات إلى اقليم كردستان«.

من جانبها، ذكرت عضو االحتاد 
رابحة  الكردســتاني  الوطني 
حمد عبد اهلل، أن »اخلالفات مع 
احلزب الدميقراطي الكردستاني 
ليس جديدة وفــي كل مرحلة 

تتكرر«.
وتابعــت عبــد اهلل، أن »احلزب 
الدميقراطي يتفــرد في قراراته 
اقليــم  إدارة  فــي  وكذلــك 
ثرواته وعدم  كردســتان وحتى 
التوزان في صرف االيرادات على 

احملافظات بالتساوي«.
أن »سياســة  إلــى  ولفتــت، 
اقليم  بإدارة  الدميقراطي  احلزب 
توزيع  صعيد  على  كردســتان 

الثروات تخالف الدستور 

أن  إلــى  اهلل،  عبــد  ونوهــت 
»املرحلة االخيرة قد وصلت هذه 
السياســة إلى قطــع إيصال 
االيرادات إلى السليمانية بنحو 

شبه تام«.
واســتطردت، أن »ذلك أدى إلى 
خلــل واضح تعانــي منه إدارة 
السليمانية على صعيد تقدمي 
املواطنني السيما  إلى  اخلدمات 
أن  مبينة  الصحيــة«،  اجملاالت 
»قســماً من املستشفيات قد 
نقص  نتيجة  أبوابهــا  تغلــق 

األدوية والطواقم الصحية«.
»وجود  إلى  اهلل،  عبــد  ولفتت 
محاوالت من أجل تقارب احلزبني 
تقودها بعثــة االمم املتحدة في 
العراق ونتطلع ألن تأتي بنتائج 

ايجابية«.
تتمثل  »مطالبنا  أن  وتابعــت، 
إلى  اإلقليم  إدارة  إعادة  بضرورة 
املســار الصحيح، بــان يكون 
هنــاك توزانــا بــني احملافظات 
وكذلك احلال بالنسبة للعالقة 

مع احلكومة االحتادية«.

اشتداد الخالف في اقليم كردستان برغم الجهود االممية لرأب الصدع
االتحاد الوطني والديمقراطي يتبادالن سياًل من االتهامات تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير النفط حيان عبد الغني 
امس االثنــني، على أهمية ادامة 
وزيادة اإلنتــاج من حقل الرميلة 
الكبيرة في  النفطي ملساهمته 
اخلام  النفط  الوطني من  اإلنتاج 
،الذي يعد اكبر احلقول النفطية 

املنتجة في العراق .
وقــال وزير النفط  حســب بيان 
أصدرته الوزارة امس خالل زيارته 
حلقل الرميلــة النفطي وتفقده 
ومحطة  املركزية  الرميلة  حملطة 
عزل وكبس الغاز في احلقل وعدد 
في محطة  احلدوديــة  االبار  من 
الرطكــة  »ان الــوزارة حريصة 
اخلطط  تنفيــذ  متابعة  علــى 
وزيادة  الدامــة  االســتراتيجية 
االنتاج وعمليات التطوير اجلارية 
حاليا في احلقل ملســاهمته في 
ان«  واضــاف،  الوطني.  االنتــاج 
حقــل الرميلــة يعد مــن أكبر 
احلقــول النفطيــة املنتجة في 
العــراق اذا يبلــغ انتاجه احلالي 
باليوم  برميل  الف  و400  )مليون 
( ونخطط لزيــادة ورفع الطاقة 
االنتاجيــة للحقــل الى معدل 

باليوم  برميل  الف  و700  )مليون 
( خالل الفترة املقبلة ». 

وتابــع:  »نعمل على اســتثمار 
املنتجة من  الكميــات  جميــع 
الغاز املصاحب من حقل الرميلة 
، بتعاون وتظافر جهود شــركات 
»نفط البصرة ، غاز اجلنوب ، غاز 
البصــرة »، موضحا ان«محطة 
كبس الغــاز ومحطة عزل الغاز 
تدار   ، واجلنوبية  املركزية  واحملطة 
والبرامج  التقنيــات  وفق احدث 
االنتاج  ستقرار  وان  االلكترونية، 
مــن )10( آبــار حدودية محطة 
الرطكة ، وهنــاك خطط واعدة 

لتطويره«. 
انــه« مت التوجيه  الــى  واشــار 
بزيــادة التخصيصــات املاليــة 
لدعم تطوير مشــاريع اخلدمات 
القرى  ملواطنــي  االجتماعيــة 
واملدن القريبــة واحمليطة باحلقل 
، والعمل على االرتقاء مبســتوى 
والبنــى  الصحيــة  اخلدمــات 
التحتية، والتأكيد على شــركة 
(BP( بتطوير املــالكات الوطنية 
التدريبية  البرامــج  احدث  وفق 

لتمكينهم من ادارة احلقل«. 

»النفط« تعتزم رفع انتاجية 
حقل الرميلة إلى مليون و700 

ألف برميل يوميًا
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الصباح الجديد - متابعة: 

تشــهد أجزاء كثيرة من العالم 
من ضمنها العــراق ارتفاًعا في 
بني  التنفســي  اجلهاز  أمــراض 
عالمات  ظهــور  مــع  األطفال، 
مسارعة  تستوجب  التي  اخلطر 
الوالدين لطلب املشورة الطبية 

عند ظهور أي منها. 
الصحــة  منظمــة  وقامــت 
العامليــة ببث برنامــج “العلوم 
في خمــس”، التي قدمته كبيرة 
علمــاء املنظمــة “فيســميتا 
جوبتا ســميث”، عبر منصاتها 
الدكتور  واستضافت  الرسمية، 
إدارة  وير، مســؤول في  ويلسون 
طب األطفــال مبنظمة الصحة 
أكثر  عــن  لإلجابــة  العامليــة، 
األسئلة املتداولة شيوًعا بسبب 
ظاهــرة االرتفاع احلاد في أمراض 
اجلهاز التنفســي لدى األطفال، 
خاصــة أولئــك الذيــن تقــل 

أعمارهم عن 10 سنوات.
أوضــح الدكتــور ويــر أن هناك 
لإلصابــة  معتــادا  موســما 
باإلنفلونزا ويواكب أشهر فصلي 
اخلريف والشــتاء حتديــًدا، إال أن 
هنــاك ارتفاعا غيــر معتاد في 
احلاالت هذا العام في العديد من 
البلدان، من بينها دول أوروبية من 
بينها فرنســا وهولندا والسويد 
جانب  إلــى  املتحدة  واململكــة 
الواليات املتحدة، وتعزى األسباب 
فيروســات  بعدوى  اإلصابة  إلى 
اجلهاز التنفســي الشائعة مثل 
اخمللوي  والفيــروس  األنفلونــزا 
باســم  املعــروف  التنفســي، 
الغديــة  والفيروســات   ،RSV
بينها  من  التاجية،  والفيروسات 

كوفيد19-.
أضــاف الدكتــور ويــر أن هناك 
التهاب  أيًضا حاالت متزايدة من 
البلعــوم وعــدوى اجللــد، التي 

تســببها بكتيريا تسمى عدوى 
 ،A املكورات اخلفية من اجملموعة 
مفســرًا أن غالبية احلاالت تعود 
ألنشطة  العودة  إلى  أســبابها 
احلياة الطبيعية النســبية بعد 
تخفيــف قيود جائحــة كورونا 
للفيروســات  التعرض  وبالتالي 

والبكتيريا مرة أخرى.
ويشير الدكتور وير إلى أنه رمبا لم 
يعان بعض األطفال من التهابات 
يفتقدون  فإنــه  لذلك  ســابقة، 
املناعة املدمجــة، أو رمبا أن بعض 
الفيروســات تغيــرت قليالً  هذه 
ويبدو أنها تنتشر بشكل أسرع، أو 
رمبا يصــاب بعض األطفال بعدوى 
متعــددة، لذا يعانــون من حاالت 

مرضية أكثر من املعتاد. وبالتالي، 
فإنه يجب محاولة معرفة أي من 
األسباب املشار املذكورة هي التي 

تسبب احلاالت.
ويقــول الدكتور ويــر إن األطفال 
يعانــون عــادًة من أعــراض البرد 
أو اإلنفلونــزا، مع ســيالن األنف 
أو احتقــان األنــف والعطس مع 
احتقان خفيف في احللق أو تهيج 
احللق والسعال، ورمبا يصاحب تلك 
درجة حرارة  فــي  ارتفاع  األعراض 
اجلسم أو تغير في الشهية وعدم 
الرغبة في تناول األكل أو الشرب. 
في معظم احلاالت، ميكن للوالدين 
ومقدمــي الرعايــة التعامل مع 
هــذه األعــراض. ولكــن ميكن أن 

تترافق، في بعــض احلاالت، عدوى 
 .A املكورات العقدية من اجملموعة
في هذه احلالة، سيصاب األطفال 
بالتهاب في احللق وصداع وآالم في 
العضالت وحمى، إلى جانب طفح 
جلدي أحمر خفيف يسمى احلمى 

القرمزية.
وحــذر الدكتــور وير مــن تفاقم 
األعــراض والتــي يجــب عندئذ 
املســارعة باحلصول علــى رعاية 
طبية، موضًحا أنها تشمل تنفس 
الطفل بســرعة كبيرة أو يواجه 
صعوبة في التنفس مع امتصاص 
اجلزء العلوي مــن البطن، وهو ما 
يسمى برســم الصدر، أو عندما 
يتحول لون الشــفاه أو اجللد إلى 

اللــون األزرق، أو عندمــا يعانــي 
الطفل من ارتفاع في درجة احلرارة 
أو التقيؤ باستمرار، مع عدم قدرة 
علــى تناول الطعام أو الشــراب، 
وفي حالــة الرضع، قلــة القدرة 
على الرضاعة. وفي حالة اإلصابة 
باملكــورات العقدية من اجملموعة 
A، فإنهم يعانون من ألم في اجللد 
تســتدعي  حالة  وهي  والعظام، 
أيضا التوجه إلى املستشفى على 

الفور.
نصــح دكتور وير بــأن هناك ثالث 
إجــراءات ميكن للوالديــن القيام 
أواًل،  أطفالهــم.  حلمايــة  بهــا 
نظافة  مســتويات  على  احلفاظ 
جيدة، مــن خالل تغطيــة الفم 

بكمامــة واقية وتغطيــة الفم 
مع  العطس،  أو  الســعال  عنــد 
الســعال أو العطــس في الكوع 
أو مرفــق اليد. أن يتــم التخلص 
الورقية املســتعملة  املناديل  من 
فورًا وتنظيف اليدين باســتخدام 
املاء والصابــون بانتظام أو معقم 
اليدين. جتنب ملس العينني واالنف 
مواكبة  الثانــي هو  األمر  والفم. 
تطعيمــات األطفال، مبا يشــمل 
وكوفيد19-،  اإلنفلونــزا  تطعيم 
يتعلق  اإلجراءات  أن  إلى  مشــيرًا 
الرضع، مؤكــًدا على  باألطفــال 
أهمية الرضاعة الطبيعية ألن لنب 
األم يقي األطفال الصغار من هذه 

الفيروسات. 

الصحة العالمية تكشف سر زيادة 
أمراض الجهاز التنفسي لدى األطفال

هناك موسما معتادا 
لإلصابة باإلنفلونزا 

ويواكب أشهر 
فصلي الخريف 

والشتاء تحديدًا، إال 
أن هناك ارتفاعا غير 

معتاد في الحاالت هذا 
العام في العديد من 

البلدان

 بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن وزير العمل والشــؤون االجتماعية احمد 
االســدي امس االثنــني، عن إنطــالق عملية 
املسح والبحث عن املستحقني لرواتب الرعاية 
االجتماعية في 15 كانــون الثاني املقبل وفي 
عمــوم محافظات العــراق باســتثناء اقليم 

كردستان
األســدي في مؤمتر صحفي اضاف، ان “املسح 
ســيتضمن أيضاً األســر التي ال متلــك اوراق 
ثبوتيــة او تعاني من النقص بالدواء”،  مضيفاً 
ان “ســيتم حجب راتب 15 الف أسرة يتقاضى 

فيها أكثر من فرد راتب احلماية االجتماعية”. 
واضاف الوزير : “مت اســترداد أمــوال وألول مرة 
خالل شــهر 14 مليارا و536 مليــون دينار الى 
صنــدوق احلماية االجتماعية مــن املتجاوزين 
على رواتب احلماية االجتماعية”، مبينا “نسمح 
لــكل متجاوز يتقدم طوعاً باســترداد األموال 
وبأقساط مريحة تستمر لـ 10 سنوات وقبول 
كفالة منتســبي االمن واحلشد الشعبي من 
اجل اطالق االعانــات املتوقفة او ما يتعلق بأي 
كفالة في شــبكة احلمايــة االجتماعية ومن 

اليوم وصاعدا”. 
وتابع، ان “حتديث البيان الســنوي ملليون و200 
ألف أسرة ورواتبهم مســتمرة ، والوزارة قررت 
متديد فترة حتديث البيان الســنوي لشــهرين 
برواتب احلماية  آخرين للسماح للمشــمولني 

االجتماعية بتقدمي بياناتهم املطلوبة
وكشــف الوزير ان هناك مليوني متقدم جديد 

على رواتب احلماية االجتماعية”. 
ولفت الوزيــر إلى ان “إطالق وجبة 5 االف قرض 
ميسر الى املتقدمني من العاطلني عن العمل 
خالل هذا األســبوع”، موضحا ان “قبول كفالة 
القوات االمنية واحلشــد الشعبي في التقدمي 

على القروض امليسرة”.
وامت القول “مت اإلنتهاء من وضع ضوابط للعمالة 
العربية واألجنبية في العراق خالل أســبوعني 
وستوفر اآلف فرص العمل للشباب العراقيني”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشف املتحدث باســم االمانة العامة جمللس 
الــوزراء حيدر مجيــد، عن خطة لبنــاء أبنية 
مدرســية في احملافظــات احملررة مــن تنظيم 

داعش.
وقــال املتحدث فــي تصريحــات صحفية ان 
“مشروع االبنية املدرسية النموذجية مستمر 
بالعمل، حيث تضمنــت املرحلة االولى 1000 
مدرســة موزعة علــى احملافظــات على وفق 
الدوام  القضاء على  النسبة السكانية، ألجل 

املزدوج والثالثي والكرفانية”.
واشــار مجيد الى أن “هنالك اهتماماً حكومياً 
باحملافظات احملررة من يــد تنظيم داعش، حيث 
مت تخصيص 51 مبنى مدرسياً في االنبار، وفي 
ديالى 56، وفي صالح الديــن 78، وفي كركوك 
44، وفي نينوى 92 مدرســة”، مبينا ان “املرحلة 

الثانية تتضمن بناء 3000 مدرسة في البالد”.
العــراق في  اليونســكو، فإن  حســب تقرير 
فترة مــا قبل حرب اخلليــج الثانية عام 1991 
كان ميتلــك نظاماً تعليميــاً يعتبر من أفضل 
أنظمة التعليم في املنطقــة، وكذلك كانت 
نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة 
الســبعينات والثمانينات من القرن العشرين 
عالية، لكن التعليم عانى الكثير بســبب ما 
تعرض لــه العراق من حــروب وحصار وانعدام 
األمن، حيث وصلت نســبة األميــة حاليا إلى 
مســتويات غير مســبوقة في تاريخ التعليم 
احلديث فــي البالد، وحتــاول احلكومة العراقية 
احلاليــة تدارك هذه األزمــة، بعد أن خصصت 

%10 للتعليم من ميزانيتها السنوية.
 ســبق أن أعلنت منظمة اليونيسف في أيار 
2019 فــي بيان لها، أن 50 في املائة من مدارس 
العراق حتتاج إلــى إعادة صيانــة وترميم، وأن 
النقــص في املــالكات التعليميــة والتربوية 
أسهم في ازدحام الصفوف، ما اضطر كثيرين 

منهم إلى ترك مقاعد الدراسة.

وزير العمل: إنطالق البحث 
عن مستحقي رواتب الرعاية 

في 15 من الشهر المقبل

خطة لبناء مدارس
 في المحافظات 

المحررة من داعش

البصرة - سعدي السند:

منطقــة القبلــة ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة والتــي تقع 
خلف جامعة البصرة في ســاحة 
ســعد ولهــا مدخــل آخــر من 
نهايــة معــارض الســيارات على 
طريــق صناعية حمــدان ... وبعد 
أن أعطتهــا احلكومــة احمللية في 
البصــرة اهتماما خاصا في تنفيذ 
عدد من املشاريع املهمة في البنى 
التحتية وغيرهــا ... احيلت عليها 
قبل أيام مناقصة جديدة ألنشــاء 
سوق حضاري حديث والتي احيلت 
من قبل قســم العقود احلكومية 
في ديوان محافظة البصرة بعهدة 
شــركة اهــوار ثغر الوطــن وفق 

ضوابط وتعليمات األحالة .

جناحات مميزة
أعلــن ذلك للصبــاح اجلديد مدير 
مشــروع ) ســوق القبلة الكبير ( 
حســني ناصر البزونــي الذي أكد 
ان الدائــرة املســتفيدة مــن هذا 

الســوق هي بلدية البصــرة التي 
أعّدت وهيــأت كل اخملططات التي 
على الشركة املنفذة ان تلتزم بها 
الذي يضم  )التندر(  وبكافة فقرات 
تفاصيل املشــروع مــن أجل اجناز 
هذا املشــروع اصوليا خصوصا وان 
الشركة املذكورة سبق أن حققت 
جناحــات مميــزة في كل املشــاريع 
خالل  بعهدتهــا  احيلــت  التــي 
الفتــرة املنصرمة والتي متتد ألكثر 
من 18 ســنة من ديوان محافظة 
البصرة وحصلت على ثناء واشادة 

املسؤولني والدوائر ذات العالقة .

هكذا مت التعامل مع التربة 
الرخوة 

وأوضح مدير املشروع : لقد ظهرت 
انها  للمشروع  اخملصصة  املساحة 
أرض رخوة والبد من معاجلات فنية 
التربة  لها فتم العمل علــى قلع 
الصلبة  االرض  الى  ووصلنا  الرخوة 
او القويــة حيث مت رفع عشــرات 
الى  ونقلها  التربــة  مــن  االطنان 
احلصى  واضافة  مخصصة  اماكن 
B و  C اخلابط من النوعني بي وسي

عاليــة  واخلدمــات  احللــول  ان  اذ 

املســتوى لتنفيذ مثل هذه املهام 
واملشاريع املرموقة موجودة ومتاحة
حيث يشّيد املشروع على مساحة 
(20( الف متر مربع وبأشراف مباشر 

من دائرة املهندس املقيم في بلدية 
البصــرة وجلان متابعــة من ديوان 

محافظة البصرة .

لقد عقدنا العزم على اجناز 
املشروع قبل املوعد احملدد له

: لقد عقدنا العزم جميعا  وأضاف 
نحــن في هذا املشــروع أن نقّلص 

الفتــرة احملددة ألجنازه وهي ســنة 
ذلــك بكثير  أقل من  الــى  واحدة 
والكل في حالة اســتعداد ومثابرة 
اجلميــع عنــد  ليكــون  وجديــة 
كلمتهم وتهيئة وافتتاح الســوق 
باملواصفــات التي جــاء بها )تندر( 
أعلى  مبطابقة  واأللتزام  املشــروع 
الطويلة  واخلبــرة  اجلــودة  معايير 
و  التشغيلية  العمليات  عبر كافة 
املتكاملة وأفضل  الهندسة  توفير 
التشغيلية  الكفاءة  حلول حتسني 
لضمان النجاح والتعامل مع حلول 
مبتكرة وفعالة اضافة الى الفريق 
عالــي التخصص بضمنــه األدارة 
املهندســني  املكونة من  الفنيــة 
راســخة في  الذين ميتلكون خبرة 
األمور الهندســية والذين يسعون 
لدعــم وأجناح مايكلفــون به  في 
شــتى اجملاالت وفقــاً للمتطلبات 

احملددة للمشروع 
 وســتخضع كل فقرات املشــروع 
الهندســية  الفحوصــات  الــى 
املعتادة والتعامل مع كل الفقرات 
بالشــكل املطلــوب و احضار كل 
املواد الداخلة في العمل من املنشأ 
املطلوب وهذا كله وغيره من اجل 

التميز 
وبالتالي  االفضــل  االجناز  وضمان   
احلصــول علــى اقصــى إنتاجية 
فاملشــروع امانة في  نوعاً وكمــاً 
واملثابرة  اجلديــة  من  والبد  اعناقنا 
وحســاب كل الســاعات التي متر 
املهمة  وجعلها ضمن احلســابات 
للتفــوق في املشــروع وبالتنظيم 
اجليد للوقت وهي أفضل وســيلة 
لتنظيم كل مرحلة و ايضا أن يثق 
جميــع العاملــني بقدرتهم علي 
النجاح وألعمل بهذه الثقة واطالق 

الطاقات االبداعية في املشروع .

مواصفات سوق القبلة الكبير
وأكمل مدير املشــروع : ان السوق 
ســيضم عــددا كبيرا مــن احملال 
وانشاء عدد من الشوارع الداخلية 
وباملواصفات املطلوبة وتهيئة  فيه 
كل املواد التي ستدخل في عمليات 
البنــاء مــن األســواق التجاريــة 
وبالنوعيات التــي ادرجتها اللجان 
الفنية في ديوان احملافظة واأللتزام 
افتتاحه  بذلك ليكون السوق عند 
متكامال من النواحي كافة ليخدم 

ابناء منطقة القبلة 

المباشرة بإنشاء سوق القبلة الكبير في البصرة بمواصفات مميزة وحديثة 
يتضمن عددا كبيرا من المحال تشيد على مساحة 20 الف م2

بغداد - الصباح الجديد: 
وصفت وزارة املوارد املائية، الفراغ 
اخلزني للمياه في البالد بـ”القليل 
جداً”، فيما اكدت حتســني وضع 
االهوار نسبيا جراء موجة االمطار 

االخيرة.
وقال الناطق باســم الوزارة، علي 
صحفية  تصريحــات  في  راضي 
:”بلغت نســبة  انه  االثنني  امس 
املطرية  املوجتــني  االمطار مــن 
االخيرة والسابقة بحكم مناطق 
تساقط االمطار والسيول بحدود 

600 مليون متر مكعب”، مشيرا 
الى “تامني هــذه الكميات باجتاه 
نهــري دجلــة والفــرات ملعاجلة 
الشحة املائية في مناطق اجلنوب 
اللســان  ودفع  االهــوار  وخاصة 
شــط  بيئة  وحتســني  امللحــي 

العرب”.
واشــار الناطق الى “اســتهداف 
الرية االولى من املوســم الزراعي 
تساقط  ساهمت  الشتوي،حيث 
الوســط  مناطق  فــي  االمطار 
واجلنــوب التخفيف من الضغط 

السطحية  املياه  استخدام  على 
بشكل عام”.  

واضاف راضي، ان “مستوى اخلزين 
املائــي منخفض والفــراغ كبير 
االمطار  رمبا ساعدت موجة  جدا، 
نســبية  زيادة  فــي  والســيول 
وبســيطة في بعض السدود وال 
تشــكل ســوى %25 من اخلزين 
احلديث  الري  مسألة  عاداً  املائي”، 
مــن “مســؤولية وزارة الزراعــة 

حصراً”.
 وتابع “هنــاك بداية جدية ودعم 

االجتاه  بهــذا  كبيــر  حكومــي 
وباشرنا مبشــاريع ريادية وتغليف 
االنهر ونقل املياه عبرها ما يقلل 

من هدر املياه والتجاوز عليه”.
“حجــم  راضــي  واسترســل   
التجــاوزات كبير جداً على االنهر 
رغــم وجود رفــع ميدانــي لها، 
وحاليا وخالل عام 2023 مع اقرار 
توسيع  ســيتم  اجلديدة  املوازنة 
املشاريع وفق تقنيات حديثة لرفع 
اســتهالل  وتقنني  االرواء  كفاءة 

املياه بشكل كبير”.

 وبني “حتســن في وضــع االهوار 
بســبب امطار اليومني املاضيني 
السيول  واردة من  وهناك كميات 
االخرى،  واالهــوار  احلويــزة  لهور 
ومنســوب مياه االهــوار افضل 
حاال مما كانت عليه سابقا، حيث 
املواقع  لبعض  ســفرات  نظمت 
التــي غمرتها االنهــار”، متوقعاً 
“ اســتمرار الســيول من اجلانب 

الشرقي يوم غد االثنني”.  
واكد راضي “تعزيز اخلزين املائي عبر 
ســيول وامطار مناطق الشمال، 

الزاعية باضافة مليون  اما اخلطة 
دومن فهي لم تكلــف وزارة املوارد 
جديدة،  ميــاه  كميــات  اطــالق 
اكبر  حاليا  املائية  العراق  وايرادات 

من الكميات املستهلكة”.
املوارد  وزارة  باسم  املتحدث  وختم 
املائية “لدينا العديد من املشاريع 
فــي محافظة الســماوة تعتمد 
على الري بواسطة املياه اجلوفية، 
ملعاجلة شــح  احللول  من  وواحدة 
املياه هو حتلية ميــاه البحر وهذا 

ممكن جداً العمل به في العراق”.

احمد عبد الصاحب كريم
تقدمي  و  االطفال  رعاية شــريحة 
اخلدمــات الطبيــة والعمليــات 
احد  تعــد  لالطفــال  اجلراحيــة 
االهتمامــات املهمــة والضرورية 
من قبل دائرة صحة بغداد الكرخ 
وجميــع هذه اخلدمــات يقدمها 
املركــزي  الطفــل  مستشــفى 
التعليمــي والذي يعــد من اكبر 

املستشــفيات التعليميــة التي 
تعنــى بتقدمي اخلدمــات الطبية 
العراق  مســتوى  على  والصحية 

والتي تأسس عام 1986 .
االطفال  املستشــفى  ويستقبل 
من عمر يوم واحد ولغاية 15 عاما 
، وتضم بناية االستشارية و بناية  
الطوارئ و اقسام )جراحة األطفال 
، قســم طب االطفال ، القســم 

العلمي ، الفني ( و ردهات )اخلدج 
االورام(   ، االنتقاليــة  االمــراض   ،
باالضافة الى املراكز التخصصية 
)املركز التخصصي ألمراض الغدد 
الصم و الســكري ، مركز الزهور 
للديلزة و غســل الكلــى ، مركز 

معاجلة األمراض النفسية( .
وبــني مدير مستشــفى الطفل 
املركزي التعليمي الدكتور محمد 

علي محمــد صالح يتكون مبنى 
استشارية   )11( من  االستشارية 
هي )الباطنية ، اجلراحية ، هرمون 
النمو  ، الســكري ، امراض الكلى 
، امراض الدم ، اجللدية ، النفسية 
و العصبيــة ، التاهيل التغذوي ، 
االنف و االذن و احلنجرة ، االسنان( 
حيث استقبل مبنى االستشارية 
خالل شــهر تشــرين الثاني من 

)7430( طفــال و  العــام اجلــاري 
الطوارئ  ردهات  في  طفال   )2388)
واجــراء )76522( فحصــا وحتليال 
)3797( فحصــا في  و  مختبريــا 
و اجرت صاالت  الوحدات الساندة 
العمليــات )290( عملية جراحية 
 ، ، فــوق الكبرى  متنوعة )نــادرة 

كبرى ، وسطى ، صغرى(
 واضــاف صالــح اجــرت املراكز 

)254( عملية غسل  التخصصية 
)25( طفال فــي مركز  كلوي لـــ 
الزهور للديلزة و اســتقبال )782( 
مراجعــا في املركــز التخصصي 
ألمراض الغدد الصم و الســكري 
توزعت بني )343( مراجعا المراض 
اللوكيميا و )288( مراجعا لوحدة 
االورام و )151( مراجعا يعانون من 

االمراض النزفية.  

الموارد: الفراغ الخزني كبير جدًا واالمطار األخيرة حسنت نسبيًا وضع األهوار

خدمات طبية متميزة لرعاية االطفال في مستشفى الطفل المركزي 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

اســتيقظ أكثــر مــن 200 ألــف 
أميركي دون كهرباء في وقت مبكر 
امس االثنني صباح عيد امليالد جّراء 
العاصفة الشــتوية املستمرة منذ 
أيام في شرق الواليات املتحدة والتي 
خّلفت أكثر من 26 قتيالً، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
أدى الطقــس القاســي وهو مزيج 
مــن العواصــف الثلجيــة والبرد 
االســتثنائي، إلــى هبــوب ريــاح 
ثلجيــة في 48 واليــة متجاورة في 
نهاية األســبوع. وتقّطعت السبل 
الرحالت  آالف  إلغاء  مبســافرين مع 
اجلويــة، فيمــا علــق ســكان في 
منازلهم التي غطاها اجلليد والثلج. 
ومت تأكيــد 22 حالة وفــاة مرتبطة 
بالطقس في ثمانــي واليات، بينها 
ســبع على األقل في غرب نيويورك 
الثلوج،  مــن  الكثير  حيث هطــل 
وهّبت رياح شــديدة وبرد قارس في 

بوفالو واملدن احمليطة بها.
في حني بدأت مســاحات شاسعة 
من البالد في جتاوز العاصفة الهائلة، 

وعــادت درجــات احلــرارة في بعض 
املوســمية،  إلى معدالتها  املناطق 
ظلت بوفالــو تعيش “كارثة كبرى”، 
إذ عجــزت خدمــات الطــوارئ عن 
الوصول إلــى العديد من مناطقها 
املتضررة بشّدة، وفق ما أفاد مسؤول 

كبير في وقت مبكر األحد.
وقال املســؤول في املقاطعة مارك 
بولونكارز للصحافيني: “لدينا سبع 
حاالت وفاة مؤكدة في هذه املرحلة 
نتيجة العاصفة. قــد يكون هناك 
القاســية  الظروف  ووصف  املزيد”. 
متحدثــاً عــن اكتشــاف جثــث 
متجمــدة في ســيارات وحتت كتل 
ثلج، ما دفع حاكمة نيويورك كاثي 
هوشــول إلى االســتعانة باحلرس 
عمليات  في  للمســاعدة  الوطني 
اإلنقاذ. وأضاف بولونكارز: “كان األمر 
سيئاً بشكل لم يعهده أي شخص 

في أي وقت مضى”.
من جهتها، حــّذرت خدمة األرصاد 
العواصف  أن  مــن  الوطنية  اجلوية 
البحيرات  فــي منطقــة  الثلجية 
الكبرى الناجتة عــن تهاطل الثلوج 
ستســتمر خالل يوم عيد امليالد مع 
“تراكمات ثلجية إضافية من قدمني 

إلى ثالثة أقــدام )0,6 إلى 0,9 متر( 
خالل الليل”.

بوفالو احلدودية مع  زوجان في  وقال 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  كندا 

الســبت املاضــي إن الطــرق غير 
ســالكة، وإنهما لن يغامرا بقطع 
10 دقائق بالسيارة لرؤية  مســافة 

أسرتهما في عيد امليالد.

وقالت ريبيــكا بورتولني البالغة 40 
الظروف  “الوضع صعــب ألن  عاماً: 
ســيئة للغاية... الكثير من أقسام 
الطوارئ ال ترســل حتى شــاحنات 

استجابة للنداءات”.
على  النقل  وســائل  اضطراب  وأّثر 
أدت  فقــد  األميركيــني.  ماليــني 
العاصفة األعنف منذ عقود إللغاء 
أكثر من 1500 رحلــة جوية األحد، 
بعد إلغاء حوالي 3500 رحلة جوية 
الســبت املاضي ونحو ســتة آالف 
رحلــة اجلمعة، وفق موقــع التتّبع 

املتخصص “فاليت أوير”.
وقال وزيــر النقل بيــت بوتيدجيج 
“جتاوزنــا  تويتــر:  عبــر  الســبت 
االضطرابات األكثر شّدة مع تعافي 
عمليات اخلطــوط اجلوية واملطارات 
تدريجيــاً”. لكــن ظّل مســافرون 
املطارات مبا  أو متأخرين في  عالقني 
في ذلك في أتالنتا وشيكاغو ودنفر 

وديترويت ومينيابوليس ونيويورك.
وأدى اجلليد على الطريق إلى اإلغالق 
املؤقت لبعض الطرق األكثر ازدحاماً 
من بينها الطريق الســريع رقم 70 
الذي يعبر البالد. ومت حتذير السائقني 
من اســتعمال الطرق في فترة هي 

األكثر ازدحاما عادة بسبب األعياد.
شــبكات  على  الطقس  أّثــر  كما 
الكهربــاء، وحــّض العديــد مــن 
مزودي الطاقــة الزبائن على تقليل 

االستخدام للحّد من انقطاع التيار 
في أماكن مثل كاروالينا الشمالية 
الكهرباء  وانقطعــت  وتينيســي. 
السبت عن ما يصل إلى 1,7 مليون 
مشترك في جميع أنحاء البالد في 
البرد القــارس، وفق موقع “باور أوجت” 

املتخّصص.
لكن الرقم انخفض بشــكل كبير 
بحلــول امس االول األحــد، رغم أن 
200 ألف مشــترك في  أكثر مــن 
الواليات الشرقية ما زالوا محرومني 

من الطاقة.
بدورها، أصدرت السلطات الكندية 
حتذيــرات شــديدة مــن الطقس. 
وانقطعت الكهرباء عن مئات اآلالف 
فــي مقاطعتي أونتاريــو وكيبيك، 
وألغي العديد مــن الرحالت اجلوية 
في املدن الكبــرى ومت تعليق خدمة 
النقل بالقطارات بني تورونتو وأوتاوا.

بريتش كولومبيا،  أما في مقاطعة 
53 شخصا  إن  الســلطات  فقالت 
أصيبــوا بجروح في حــادث حافلة 
ركاب فــي وقــت متأخر الســبت 
املاضي على طريق سريع في شمال 
شرق فانكوفر. وال يزال سبب احلادث 

قيد التحقيق.
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متابعة ـ الصباح الجديد:
التركي، خلوصي  الدفاع  وزير  تفقد 
أكار، وقــادة اجليــش مناطق احلدود 
مع ســوريا في جنــوب البالد، بعد 
ساعات من إعالنه أن تركيا تواصل 
اتصاالتهــا مــع حلفائها بشــأن 
عملية عسكرية برية محتملة ضد 
الدميقراطية  ســوريا  “قوات  مواقع 

)قسد(”.
وكشف أكار عن مباحثات مستمرة 
مع روســيا حول الوضع في شمال 
تركيا  اســتخدام  ومسألة  سوريا، 
العملية  في  الســوري  اجلوي  اجملال 
احملتملة ضد  التركية  العســكرية 

“قسد” في شمال سوريا.
وقــال خــالل لقــاء مجموعة من 
الصحافيني في أنقــرة، امس االول 
األحد، لتقييم عمل وزارته والقوات 
 ،2022 التركية خالل عام  املسلحة 
إن تركيــا جتري محادثــات وتناقش 
روســيا في جميع القضايا، مبا في 
ذلــك فتح اجملال اجلوي في ســوريا، 

وأنها ال تغلق باب احلوار.
بالرســائل  تبعث  تركيا  أن  وأضاف 
املعنية  األطراف  إلى جميع  الالزمة 
وتتخذ خطواتها  الســوري،  بامللف 
باملســاس  ألحــد  الســماح  دون 
وحقوقها  واســتقاللها  بسيادتها 

ومصاحلها.
الفرات”  “درع  أن عمليات  إلى  ولفت 
الزيتون” و”نبع الســالم”  و”غصــن 
و”درع الربيــع”، التي “نفذت بنجاح” 
ضد ما ســماها “أهدافــاً إرهابية” 
في شمال ســوريا، “جرى في بداية 
كل منها احلديــث مع حلفاء تركيا 
وشــجاعة”، مضيفــاً:  بصراحــة 
على  وعازمــون  مصممــون  “نحن 
حمايــة حقوقنــا... ال نتجاهل أبداً 

الســالم واحملادثات واحلوار. سنحاول 
معقولة  بطريقة  املشــكالت  حل 
ومنطقيــة، ومهما كان األمر، فإننا 
سنبذل قصارى جهدنا ونتخذ قرارنا 
اســتفزازات  نتجاهل  لــن  اخلاص. 
وهجمــات اإلرهابيــني ضــد بلدنا 
وشعبنا، وينبغي أال يتوقع أحد منا 

القيام بذلك”.
وعّد أكار أن تنفيذ تركيا العمليات 
في شمال ســوريا منع إقامة “املمر 
املــراد تشــكيله على  اإلرهابــي” 

حدودها اجلنوبية.
وكانت مشــاورات تركية - روسية 
وقت  في  إســطنبول  فــي  أجريت 
ســابق مــن الشــهر احلالــي، قد 
يتكثف  روسي  كشفت عن موقف 
في محاولــة ثني تركيــا عن خيار 
العملية العســكرية التي تشمل 
اجتياحاً برياً ملواقع “قسد”، في كل 
من منبج وتل رفعــت وعني العرب 

)كوباني(، وفق ما أعلنت أنقرة. 
وذلــك عبر تلبية املطلــب التركي 
بإبعاد “قســد” عن احلدود اجلنوبية 
لتركيــا وفق مــا اتفــق عليه بني 
اجلانبــني فــي “مذكــرة تفاهــم 
سوتشــي” املوقعة في 22 تشرين 
وقف  تضمنت  والتــي   ،2019 األول 
إطالق النار من جانب تركيا في إطار 
عملية “نبع السالم” التي أطلقتها 
في التاسع من الشهر ذاته، مقابل 
إبعاد عناصر “الوحدات” الكردية عن 
احلدود التركية ملسافة 30 كيلومتراً 

في عمق األراضي السورية.
وتضمنت الصيغة الروســية، وفق 
ما رشح عقب مشاورات إسطنبول، 
العســكرية  القــوات  انســحاب 
لـ”قسد” مع أســلحتها من منبج 
وعــني العرب؛ علــى أن حتل محلها 

واإلبقاء  الســوري،  النظــام  قوات 
على قوات األمن التابعة لـ”قســد” 
)األسايش( ودمجها في أجهزة أمن 
النظام، وفق مــا أوضحت املصادر، 
لكن تركيا اشترطت االنسحاب من 
تل رفعت أيضاً، وعودة مؤسســات 

النظام السوري بديالً عن “قسد”،مبا 
فيها القوات األمنية وحرس احلدود.

ووفق مواقع كردية قريبة من “قسد”، 
تواصل روسيا وإيران وتركيا الضغط 
الشديد عليها لتسليم عني العرب 
)كوباني( ومنبج للنظام الســوري، 

وأن “قسد” تطالب بضمانات بشأن 
مستقبلها بعد تســليم املناطق، 
مشيرة إلى أن الضغوط األميركية 
حملت تركيــا على جتميد العملية 
البرية في شمال سوريا، “لكن تبقى 
أن  كما  مفتوحــة”،  اخليــارات  كل 

“قسد” مستعدة لـ”أي حرب جديدة 
في املنطقة”.

وذكــرت املصادر نفســها أن تركيا 
أعطــت مهلــة زمنيــة لتلبيــة 
شــروطها، وإال فإن البديل سيكون 
املناطق  تشــمل  عملية عسكرية 

املذكورة.
وقام وزير الدفــاع التركي، خلوصي 
أكار، رفقــة رئيــس أركان اجليــش 
اجلنرال يشــار جوالر وقــادة القوات 
البرية واجلوية والبحرية، امس االول 
األحــد، بجولة تفقديــة للوحدات 
العسكرية املنتشرة قرب احلدود مع 
سوريا في والية هطاي جنوب البالد. 
واســتمع إلى إحاطة حول األوضاع 
على احلدود خالل لقائه مع الضباط 
واجلنود في مركز قيادة عملية “درع 
الربيع”، وفق مــا ذكرت وزارة الدفاع 

عبر “تويتر”.
وجاءت زيارة أكار للمناطق احلدودية 
احملادثات مع روســيا  وحديثه عــن 
احملتملة،  البريــة  العملية  بشــأن 
التركية  القــوات  تصعيد  وســط 
وفصائل ما يعرف بـ”اجليش الوطني 
الســوري” املوالي لها، على مناطق 
تابعة لـ”قســد” في شــرق وغرب 

الفرات.
وقصفت القوات التركية والفصائل 
املواليــة، باملدفعية الثقيلة، قريتي 
جلغلو وزري بريف تل أبيض الغربي 

شمال الرقة.
وكانت القوات التركية قد قصفت 
مــن مواقعهــا قــرب احلــدود مع 
قرية صيدا  املاضي،  السبت  سوريا، 
و”طريق  عيســى  عني  ومعســكر 
حلــب - الالذقيــة الدولــي )إم 4(” 
شمال محافظة الرقة، بالتزامن مع 
حتليق طائرتني مسيرتني في سماء 

املنطقة.
جاء ذلك، وســط هدوء حذر سيطر 
على جميع مناطق شــمال وشرق 
ســوريا منــذ مطلع كانــون األول 
احلالــي، بعد تراجع حــدة القصف 
اجلوي والبري ضمــن عملية “اخمللب 
- الســيف” التركيــة في شــمال 
انطلقت  والتــي  والعراق،  ســوريا 
في 19 تشــرين الثاني املاضي بعد 
أســبوع من تفجير إرهابي وقع في 
شارع االســتقالل مبنطقة تقسيم 
وسط إسطنبول في 13 من الشهر 
قتلى  التفجير ســتة  وخلف  ذاته. 
الســلطات  نســبته  مصاباً،  و81 
التركيــة إلــى “وحــدات حمايــة 
العمال  و”حزب  الكردية  الشــعب” 

الكردستاني”.
حلقوق  الســوري  “املرصــد  وأفــاد 
التركية  القــوات  بــأن  اإلنســان” 
قصفت مــن مواقعها خلف احلدود 
مع ســوريا قرى شيوخ فوقاني وزور 
مغار وقرموغ وجيشان في ريف عني 
اخلالدية  وقريتي  )كوبانــي(،  العرب 
وهوشــان بريف عني عيسى شمال 
محافظــة الرقــة. كمــا قصفت 
القــوات التركيــة املتمركــزة في 
قاعــدة ثلثانة على أطــراف مدينة 
محيط  الثقيلة،  باملدفعيــة  مارع، 
والشــيخ عيسى  البيلونية  قريتي 

بريف حلب الشمالي.
وأشــار “املرصد السوري” إلى مقتل 
اربعــة  عناصر من قــوات النظام 
الســوري في عملية تسلل نفذها 
عناصر من “اجليش الوطني السوري” 
على محور أبو الزندين بريف مدينة 
الباب شــمال شرقي حلب، رداً على 
اســتهداف القاعــدة التركية في 

قرية دابق بريف حلب.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
الكثيفــة  الثلــوج  أدى تســاقط 
باليابان  مناطــق شاســعة  فــي 
17 شــخصا، وإصابة  إلى مقتــل 
أكثر من تســعني آخرين، وانقطاع 
التيــار الكهربائي عن مئات املنازل، 
حسبما أفاد مســؤولو وكالة إدارة 

احلرائق والكوارث، االثنني.
وتتســاقط الثلــوج بكثافــة في 
منذ  اليابانية  الشــمالية  املناطق 
األســبوع املاضي، مــا أدى لتقطع 

الطرق  على  املركبات  مبئات  السبل 
السريعة، وتأخير خدمات التوصيل، 
ووفاة 11 شــخصا بحلول، السبت 

املاضي.
وأدت زيــادة وتيرة تســاقط الثلوج 
خالل عطلــة عيد امليالد إلى ارتفاع 
عــدد القتلى إلــى 17، وإصابة 93 
بحلول امس االثنني، حسبما ذكرت 

وكالة احلرائق والكوارث.
إزالة  أثناء  الضحايا  معظم  وتوفي 
الثلوج من أســطح املنازل أو دفنوا 

الثلوج التي  حتت أكوام كثيفة من 
كانت تنزلق من فوق األسطح.

وحثت السلطات احمللية في املناطق 
املتضررة السكان على توخي احلذر 
وعدم  الثلوج،  إزالــة  أثناء عمليات 

العمل مبفردهم.
وقالت وكالة إدارة احلرائق والكوارث 
إنها عثــرت على جثة ســيدة في 
الســبعينيات من العمــر مدفونة 
أســفل كومة كثيفة مــن الثلوج 
على ســطح منزل، والتي سقطت 

عليهــا فجأة في مدينــة “ناجاي” 
مبحافظة “ياماغاتا”، التي تبعد نحو 

300 كيلومتر شمال طوكيو.
التي  “نيغاتــا”،  محافظــة  وفــي 
بعض  قــال  األرز،  بزراعة  تشــتهر 
تعد  التي  )املوتشي(،  كعكة  صناع 
االحتفال  لوجبات  أساسيا  عنصرا 
بالعــام اجلديد، إن هنــاك تأخيرات 
في عمليات التسليم، وقد ال تصل 
الكعكة إلــى الزبائن فــي الوقت 

املناسب.

وتسببت الثلوج الكثيفة في سقوط 
برج كهرباء في أقصى شمال اليابان، 
ما أدى النقطاع الكهرباء عن حوالي 
20 ألف منزل صبيحة عيد امليالد على 
الرغم من عودة الكهرباء في معظم 
املناطــق في وقت الحــق ذلك اليوم، 

بحسب وزارة االقتصاد والصناعة.
وقالــت الــوزارة إنها ألغــت رحالت 
عشــرات القطــارات والطائرات في 
شمال اليابان امس االول األحد، لكن 

اخلدمات استؤنفت بعد ذلك.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب ســفراء دول بريطانيا وأملانيا 
وإيطاليا والواليات املتحدة األمريكية 
ألكسندر  الصربي  الرئيس  وفرنسا، 
احلواجــز  بتفكيــك  فوتشــيتش 
التي أقيمت في شــمال كوســوفو 

وميتوهيا خالل 24 ساعة.
أن  إعــالم غربية  وذكــرت وســائل 
السفراء أرسلوا رسالة  إلى الرئيس 
الصربي مبثل هــذا املطلب، مهددين 

في الوقت نفسه بأنهم لن يتدخلوا، 
ولن يعيقــوا محــاوالت رئيس وزراء 
ألبني  كوســوفو )غير املعترف بها(، 

كورتي، التصرف بشكل مستقل.
وقد أعلن كورتي في وقت سابق أنه 
ال ميكن اســتبعاد ســقوط ضحايا 

إلزالة احلواجز في شمال املنطقة.
إلى ذلــك ذكــرت وســائل اإلعالم 
الصربيــة أن وحــدات مــن القوات 
اخلاصة التابعة لشــرطة كوسوفو 

هاجمــت يوم األحد الصــرب الذين 
كانــوا علــى متاريس في شــمال 
وميتوهيــا  كوســوفو  مقاطعــة 
الذاتي،  باحلكم  املتمتعــة  الصربية 
بالقــرب مــن قرية مبنطقــة زوبني 

بوتوك.
فــي أعقاب احلــادث الــذي وقع في 
كوســوفو، أجرى الرئيس ألكسندر 
فوتشــيتش مشــاورات مع رئيسة 
والقيــادة  برنابيتــش  آنــا  الــوزراء 

العسكرية للبالد.
وقال رئيــس األركان العامة للقوات 
املســلحة الصربية، اجلنــرال ميالن 
مويسيلوفيتش، إن الوضع في شمال 
إقليم كوســوفو وميتوهيا الصربي 
معقد  الذاتــي  باحلكــم  املتمتــع 
القوات املســلحة  ويتطلــب وجود 
اإلداري  اخلط  طول  على  للجمهورية 
بني إقليم كوســوفو واجلزء األوسط 
مــن صربيــا. وتصاعــد الوضع في 

في  حاد  وميتوهيا بشكل  كوسوفو 
السادس  ديسمبر، عندما بدأت قوات 
خاصة من تشــكيل غيــر معترف 
به، مصحوبة بدوريـــات مـن بعثـة 
في كوسوفو،  األوروبـــي  االتـــحاد 
باالســتيالء علــى مبانــي اللجان 
كوســوفو  شــمال  في  االنتخابية 
وميتوهيا، ما دفع الســكان الصرب 
والتصـدي  أنفسهـــم  تنظيم  إلى 

للكوسوفييـن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
امــس االول األحد، إن الغــرب لم يقم 
بشــيء في األزمــة األوكرانية ســوى 

االستفزاز ولم يسع للعب دور الوساطة. 
وأكد الرئيس التركي في خطاب األحد 
فعالية شبابية  في  خالل مشــاركته 
بوالية أرضروم شــرقي البالد، أن الدول 

الغربية ســعت على الــدوام منذ بدء 
احلرب بني روســيا وأوكرانيا لتصعيدها 
وصرح  إلنهائها.  وليــس  حّدتها  وزيادة 
أردوغان بأن تركيا هي التي توســطت 

خالل عام 2022 ومتكنت من تفعيل ممر 
البحر األسود لشحن احلبوب.وأشار إلى 
أن ٪14 فقط من احلبــوب التي صّدرت 

من أوكرانيا ذهبت إلى إفريقيا.

الروســي فالدميير  الرئيــس  أن  وأكــد 
بوتــني، عرض خالل محادثات ســابقة 
معه، إرسال احلبوب مجانا إلى إفريقيا 
والدول الفقيــرة، وأال يقتصر تصديرها 

ويتضمن  واألوروبيــة.  الغنيــة  للدول 
اتفاق احلبوب، الــذي مت توقيعه في 22 
يوليو من جانب روسيا وتركيا وأوكرانيا 
واألمم املتحــدة، تصدير احلبوب واألغذية 

واألسمدة األوكرانية عبر البحر األسود 
مــن ثالثة موانئ، مبا في ذلك أوديســا. 
وســينتهي العمل باالتفاق في يوم 19 

نوفمبر.

اليابان.. 17 قتيال وعشرات الجرحى بسبب الثلوج الكثيفة

دول غربية تمنح رئيس صربيا 24 ساعة لتفكيك حواجز شمال كوسوفو

أردوغان: الغرب قام باالستفزاز في األزمة األوكرانية ولم يسع للعب دور الوساطة
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جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار
دار القضاء في الكرمة

محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد/ 4418
التاريخ/ 2022/12/26

م/ تعميم اوصاف
حتية طيبة

للطلــب املقدم من قبــل املدعو )عماد 
صالــح علي( ابن املفقــود )صالح علي 
والدته  اســم   )1966( تولــد  صالــح( 
)وضحه سلمان( وامللصقة صورته اعاله 
والذي يــروم فيه نصبه قيما على والده 
املفقود الذي فقــد بتاريخ 2020/12/21 
وال يعرف مصيره حلد االن والذي يسكن 
قضــاء الكرمة لــذا قررت نشــره في 
الصحــف احمللية لغــرض اصدار حجة 

احلجر والقيمومة مع التقدير.
القاضي
ياسني حسني خلف
محكمة االحوال الشخصية في 
الكرمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

 محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد : 2022/9255
التاريخ : 2022/12/26

م /اعالن
الى املدعو )ميثم ابراهيم عبد 

خلف الدليمي(
 قدم طالب احلجة الســيد )ابراهيم 
عبد خلف( طلبــا الى هذه احملكمة 
يطلــب فيه اصدار حجــة وفاة لك 
تقــرر تبليغــك باحلضــور الى هذه 
القانونية مده  املــدة  احملكمة خالل 
اقصاها عشرة ايام من تاريخ النشر 
بصحيفتني وفي حال عدم حضورك 
سيتم اصدار حجة وفاة بحقك وفق 

األصول.
القاضي
مهند علي حسني

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 122
التاريخ: 2022/12/22 

م/ إعالن ثاني / نكول

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أمالك بلدية )سيد دخيل و االصالح( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه عدد )11( ، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن 
)20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن 
في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

االحتاد العام لنقابات العمال في العراق
 احتاد نقابات العمال في ذي قار

 مكتب رئيس االحتاد
العدد 13015
التاريخ 2022/12/6

إعالن مزايدة للمرة الثانيه

استنادا الى قرار مكتب االحتاد املرقم 412 وعلية يعلن احتاد نقابات العمال في ذي 
قــار عن تأجير احملالت في البناية العائدة الى احتادنا والكائنه في شــارع / 19 قرب 
كراج بغداد القدمي /بالتسلســل 1183/110 جزيرة عدد )17/ ســبعة عشر محل( 
عــن طريق املزايدة العلنيــة على ان يكون موعد املزايده بعــد )15( يوم من تاريخ 
النشــر في اجلريدة الرســميه وفي حال يصادف يوم املزايدة عطله رسميه يكون 
موعــد املزايده في اليوم الذي يليه وتكون املزايدة في مقــر بناية االحتاد و الكائن 
في صوب الشــاميه قرب كراج الســماوه القدمي في امانه الشؤون املالية لالحتاد 
في متام الســاعه 12 الثانية عشــر ظهرا وعلى من يرغب بدخــول املزايدة تقدمي 
براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب لســنة 2022 مــع التأمينات القانونيه 
البالغه 20 %  من القيمة العموميه اليجار احملل مع كافة املستمسكات الثبوتيه 
كما ويتحمل من ترســو علية املزايده اجور النشر واإلعالن و الداللية كما يتعهد 

املستأجر بصيانة املأجور قبل تسليمة إلى الطرف األول .. مع التقدير
هشام عوده خضير العبادي
رئيس احتاد نقابات عمال ذي قار 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

 محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد : 2022/9256
التاريخ : 2022/12/26

م /اعالن
الى املدعو )هيثم ابراهيم عبد 

خلف الدليمي(
 قدم طالب احلجة الســيد )ابراهيم 
عبد خلف( طلبــا الى هذه احملكمة 
يطلــب فيه اصدار حجــة وفاة لك 
تقــرر تبليغــك باحلضــور الى هذه 
القانونية مده  املــدة  احملكمة خالل 
اقصاها عشرة ايام من تاريخ النشر 
بصحيفتني وفي حال عدم حضورك 
سيتم اصدار حجة وفاة بحقك وفق 

األصول.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة الناصرية

العدد/ 3984/ب ع/2021
التاريخ/ 2022/12/22

م/ اعالن 
ستبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات 
تسلســل 12179/110 47503/110 جزيــرة و 376/30 شــامية في 
الناصرية وخالل ثالثون يوما اعتباراً من اليوم التالي للنشر واذا صادف 
يوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الساعة 
الثانية عشــر ظهرا في قاعــة محكمة البــداءة الناصرية فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رســم 
تســجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا 

من الشركاء 
االوصاف

العقار األول تسلسل 12179/110 جزيرة
1. عبارة عن عرصة خاليه من البناء تقع في الناصرية حي الشهداء 

2.مساحة:200م2
3.القيمــة املقدرة للعقار مبلغ قدره ثمانية وخمســون مليون دينار 

عراقي فقط
العقار األول تسلسل 47503/110 جزيرة

1. عبارة عن عرصة خاليه من البناء تقع في الناصرية مدينة الصدر 
2.مساحة:200م2

3.القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره ســبعة وخمسون مليون دينار 
عراقي فقط

العقار تسلسل 376/30 شامية
1. عبارة عن دار مؤلفة صحيات خارجية واســتقبال وهول وغرفتني 
نوم ومطبخ وحمام وغرفه ومطبــخ وحمام ومرافق صحيه فوقاني 
مبنى من الطابوق ومسقف بالشيلمان عدا املطبخ واحلمام واملرافق 
الصحية الفوقاني ومسقفه بالســندويج بنل وعموم العقار مزود 

باملاء والكهرباء
2.مساحة العقار125م2

3.القيمة املقدرة للعقار مبلغ قدره تسعون مليون دينار عراقي فقط
4.العقار مشــغولة من قبل املعترض واملعتــرض عليهن واليرغبون 

بالبقاء مستأجرين للعقار بعد البيع
القاضي االول
عزيز شنته اجلابري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعل

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 779/ش/2022
التاريخ: 2022/12/22

اعالن
الى/ املدعي عليه

 محمد ناجح مجيد
اصدرت محكمة االحوال الشــخصية 
فــي بيجــي احلكــم الغيابــي املرقم 
 2022/12/15 فــي  779/ش/2022 
بينك  للضرر  بالتفريق  احلكم  املتضمن 
وبني املدعيــة )جنمه محمــد إبراهيم(
حكماً غيابيــا قابال لالعتراض والتمييز 
تبليغك  تقرر  أقامتــه  وجملهولية محل 
بصحيفتــني محليتني وفــي حال عدم 
حضــورك لالعتراض والطعــن بالقرار 
خالل املدة القانونية ســوف يكتســب 

القرار بحقك الدرجة القطعية .
القاضي
مهند علي حسني

فقدان هوية 
وكالة مواد غذائية 

مواد  وكالــة  هويــة  فقــدت 
غذائية  الصادرة من الشــركة 
العامة لتجــارة املواد الغذائية 
فرحان  فاضل  باسم/  صبيحة 
فمــن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها..

فقدان هوية
 وكالة مواد غذائية 

مواد  وكالــة  هويــة  فقدت 
غذائية الصادرة من الشركة 
العامة لتجارة املواد الغذائية 
باســم/  عمر كامــل احمد 
فمن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها..

فقدان هوية
الصادرة من  الهويــة  فقدت 
وزارة النفــط / مركز البحث 
والتطويــر النفطي باســم 
سجى سامي شاكر على من 
الى  تســمليها  عليها  يعثر 

جهة االصدار

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 12269
التاريخ: 2022/10/31

إعالن
عادل حميد(   )عمــار  املواطن  قّدم 
طلبا يروم فيه تبديل االســم اجملرد 
لقيــد ابنته القاصــر )هبه عمار( 
وجعله )جنى( بدال من )هبه(  فمن  
لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية 
خــالل )15( يوما من تاريخ نشــر 
اإلعالن وبعكســه ســيتم النظر 
املادة )22(  الدعوى وفق احكام  في 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1803
التاريخ: 2022/12/25

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن بيع املواد املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية املوفقية 
وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املوفقية خالل فترة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املشتري 
جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات  و الضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد على 
ان يتــم رفع املواد خالل فترة 10 ايام من تاريخ املصادقة وبخالفة يتحمل املشــتري غرامــة مالية قدرها )100000( مائة الف 

دينار عن كل يوم تاخير..
املالحظات:- 1- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الهدم واستخراج املواد.

2- يتحمل من ترسو عليه املزايدة نقل جميع املواد عدمية الفائدة الى خارج حدود البلدية.
3- يتم تسليم املوقع الى البلدية خالي من اي مواد.

4- البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار حتصل للمواد اثناء عملية الهدم.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

 1,695,000 مليون وستمائة وخمسة وتسعون الفسنة واحدة حانوت11/877/148سيد دخيل1
دينار / نكول

 ساحة بيع مواد1193/4سيد دخيل2
سنة واحدةانشائية

 3,000,000 ثالثة ماليني دينار/ نكول على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدرة )3,230,000( ثالثة ماليني ومائتان
 وثالثون الف دينار تعود املشيدات بعد انتهاء فترة

االيجار للبلدية

سنة واحدةساحة تأجير سكالت3/148سيد دخيل3

 2,000,000 مليونان دينار/ نكول على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية
 والبالغ قدرة )785,000( سبعمائة وخمسة وثمانون
 الف دينار تعود املشيدات بعد انتهاء فترة االيجار

للبلدية

250،000 مائتان وخمسون الف دينار / نكولسنة واحدةمحل رقم 18جزء من 1153/29االصالح4

500،000 خمسمائة الف دينار / نكولسنة واحدةحديقة2285/29االصالح5

 5,125,000 خمسة ماليني ومائة وخمسة وعشرونسنة واحدةكشك رقم 10جزء من 2300/29االصالح6
الف دينار

4,050,000 أربعة ماليني وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 11جزء من 2300/29االصالح7

400،000 اربعمائة الف دينار / نكولسنة واحدةكشك رقم 8جزء من 2300/29االصالح8

ثالث سنواتكشك رقم 31جزء من 2300/29االصالح9

 250،000 مائتان وخمسون الف دينار/ على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدرة )2,700,000( مليونان وسبعمائة
 الف دينار

سنة واحدةمعمل خياطةجزء من 2258/29االصالح10

 700،000 سبعمائة الف دينار/ على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدرة )42,118,000( اثنان واربعون مليون
 ومائة وثمانية عشر الف دينار

 500،000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةعلوة بيع االسماك2057/29االصالح11

السعر الكليالعدداسم املادةت

مواد مستهلكة 1
3719000 فقط ثالثة ماليني وسبعمائة وتسعة 17 مادة متنوعة 

عشر الف دينار الغيرها



5 اعالن

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1461
التاريخ: 2022/12/20

مناقصـة رقم )27(/ إعـالن للمرة الثانية
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 

متويل تنمية األقاليم
1- متديد شبكات ماء الى منطقة ال توبة/ قضاء اخلضر«

2- متديد خط ناقل قطر 225 ملم بولي اثيلني مع انشاء خزان ارضي سعة 100م3 في منطقة 
مسيعيدة/ النجمي«

3- متديد شبكات ماء ملناطق متفرقة )ال دويج وال بو حربي وال بو موسى وسيد جودة( الهالل«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع املتمثل بتمديد شبكات ماء الى قضاء ال - توبة في قضاء اخلضر, ومتديد 
شبكات ماء الى مناطق متفرقة في قضاء الهالل، مع متديد خط ناقل بولي اثيلني بقطر )225( ملم 
وانشــاء خزان ارضي سعة 100م3 في منطقة مســيعيدة الواقعة في قضاء النجمي, وكل ما يلزم 
إلجناز املشروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع 

مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقــود احلكومية في محافظة املثنــى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي 
من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنــى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ سابعة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )146,000,000( دينار )مائة وســتة واربعون 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 
موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك، يكون لزاما على احد الشريكني 

حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة احملدد . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+مهندس مدني وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم 

العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1،776،504،750( دينار )مليار وســبعمائة وستة وسبعون 
مليون وخمســمائة ورابعة االف وسبعمائة وخمســون دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )330( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداًء من يوم اخلميس املصادف 2022/12/29، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)200،000( )مائتان ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح االولى، وان موعد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 
2023/1/22 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس 
موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة 
ســيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2023/1/15 في مبنى دائرة العقود 
احلكومية فــي املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يومــا وان تتضمن ضمانا للعطاء على 
شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع 
حــني الطلب ونافذا ملــدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون بصيغة 
واضحــة من حيث مبلغه )رقمــا وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك 
مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )25،000،000( دينار )خمســة وعشــرون مليون دينار عراقي( وعلى ان 
تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة 

االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة - بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.

12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق 
االصل

13. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
, وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20 %( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمــة من صاحب العطــاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جديــة التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1462
التاريخ: 2022/12/20

مناقصـة رقم )109(/ إعـالن للمرة االولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» انشاء مبنى مديرية مرور محافظة املثنى »

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مديرية مرور محافظة املثنى على مساحة اجمالية تقدر ب 
)5,7( دومن البنايــة بأبعاد )6*62,31( م ومكونة من ثالث طوابق ، يكون تنفيذ البناية باعتماد األســس 
احلصيرية ويكون تنفيذ الواجهات األمامية للبنانية والســياج مبادة الســتايروفوم ســمك )4( سم 
والكوبلن واملرمر, تنفيذ جملون ورشــة صيانة للعجالت اخلاصة باليات املديرية ومخزن للميرة بأبعاد 
)8*20( م، تنفيذ أبراج حراســة ومراقبة عدد /4 ، تنفيذ مسقف عجالت نوع )K-Span( مبساحة 300 
م2، تنفيذ جناح اســتعالمات وغرفة مستقلة للحرس، شامال املبنى جتهيز ونصب مصعد كهربائي 
من منشــأ أملاني حصرا بعدد / 2 يتســع ل )11( شــخص وحمولة 825 كغم، تنفيذ كافة الفقرات 
املدنية والكهربائية والصحية وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة 

في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقــود احلكومية في محافظة املثنــى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي 
من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنــى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ خامسة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )163,000,000( )مائة وثالثة وســتون مليون 
دينار عراقي(, عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+مهندس مدني+ مهندس كهرباء وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية وكما 
يتوجب علــى مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبــرات الكادر القيادي للمشــروع ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة 

التبعات القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها إجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية . 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هي )4،325،002،000( دينار )اربع مليارات وثالثمائة وخمســة 

وعشرون مليون والفي دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )720( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداًء من يوم اخلميس املصادف 2022/12/29، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)300،000( )ثالثمائة ألف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح الثانية، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهــرا  من يوم االحد 
املصادف 2023/1/22 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2023/1/15 في مبنى دائرة 
العقــود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط 
ويدفع حــني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصــة الفعلي وان يكون 
بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او 
صــك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )61،000،000( دينار )واحد وســتون مليون دينار عراقي( وعلى ان 
تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة 

االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة - بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.

12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق 
االصل

13. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
, وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20 %( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمــة من صاحب العطــاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جديــة التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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متابعة ـ الصباح الجديد :
 تسير حكومة رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني، بخطوات بطيئة 
في خطتها إلصالح االقتصاد أمام 
العقبات واملشكالت التي تواجهها 
في املنهاج احلكومــي، األمر الذي 
األرض  قد يعرقل تطبيقهــا على 
الواقع  بتحســن  غايتها  وحتقيق 

االقتصادي الذي يعيشه املواطن.
الســوداني اكد في وقت ســابق، 
في تصريــح رســمي أن “أولويات 
مبنيــة  العراقيــة  احلكومــة 
علــى االحتياجــات االجتماعيــة 
إضافة  للمواطنن،  واالقتصاديــة 
الفقيرة  الفئات  حتويل  عزمها  إلى 
االجتماعية  للرعايــة  من متلقن 
إلى أشــخاص فاعلن في ســوق 
العمــل، عبــر خطط مدروســة 

وواقعية”.
وعلــى الرغــم مــن ان التصريح 
مكثــف ومختصــر، اال انــه ميثل 

خطة طموح متعددة البنود.

تركة ثقيلة
االقتصادي بســام  الباحث  يقول   
رعد “جاءت احلكومة احلالية بخطة 
اقتصادية طموحة تتضمن محاور 
متعددة، في مقدمتها رفع شــعار 
اإلصــالح االقتصادي فــي اجلوانب 
املاليــة واملصرفيــة، ومكافحــة 
الفســاد املالــي واإلداري، ومعاجلة 
على  والعمل  والبطالــة،  الفقــر 
التضخم، وتنشــيط  كبح جماح 
قطاعات الصناعة والزراعة، إضافة 

إلى خلق فرص عمل جديدة”.
واعتبــر رعــد أنــه “علــى الرغم 
من هــذه اخلطــة الطموحة فإن 
الــكل يعلــم أن هــذه احلكومة 
ورثــت تركــة ثقيلة عن ســنوات 
ســابقة ناجتة من فشــل حتقيق 
التنمية االقتصادية وتعطل أغلب 
املشــاريع، إضافة إلى تقادم البنى 
التحتية، وعلــى الرغم من الوفرة 
املالية احلالية بسبب ارتفاع أسعار 
لتحقيق  العمل  فإن  عاملياً  النفط 
وإحــداث  االقتصاديــة  التنميــة 
تغييرات في شــتى مجاالت احلياة 
يحتم  واالقتصادية  االجتماعيــة 
اعتماد منهجية علمية في حتديد 
األولويــات وكيفيــة توجيه املوارد 
نحوها بشــكل ســليم من خالل 
توجيه هذه الوفرة نحو املشــاريع 
التي  للدخل،  املدرة  االســتثمارية 

تعظم القيمة املضافة”.
وشــدد علــى أن “جنــاح البرنامج 
االقتصــادي للحكومــة احلاليــة 
سيتعمد بشكل أساس على مدى 
قدرتها على التحول نحو احلكومة 

اإللكترونيــة، حيــث إن تســخير 
إمكانــات تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصــاالت فــي جميــع اجملاالت 
االقتصادية ميّكننا اآلن من احلصول 
على اســتجابات أفضــل لقضايا 
حيوية قائمة منذ أمد طويل، مثل 
القضاء على الفســاد ومنع الهدر 
في املال العــام وخلق فرص عمل 
جديدة، إضافة إلى حتقيق العدالة 
االجتماعية وزيادة الرضا اجملتمعي”.

جناحات ومعوقات 
لفتة  صالح  االقتصــادي  الباحث 
يشــدد على أنه قد يحالف رئيس 
الــوزراء النجــاح في بعــض بنود 
وفقــرات خطتــه االقتصادية، مع 
بعض إخفاقات فــي جوانب أخرى 
بالتأكيــد، لكــن مقــدار النجاح 
أكثر  وأيهما  بالنســبة للفشــل 
فهو أمــر حتدده عوامــل عدة في 
العراق، منها مقــدار الدعم الذي 
يحصل عليه مــن مجلس الوزراء 
نفســه، وجدية الوزراء في تطبيق 
توجيهــات رئيــس احلكومة، وإلى 

أي مــدى ميكنهم الثبــات عليها 
إذا تعارضــت اخلطــة مع مصالح 

كتلهم وأحزابهم. 
وهناك عامل آخر بحسب لفتة، هو 
الكافية  املوارد  هل باإلمكان توفير 
واملوازنة الالزمــة لتطبيق اخلطة؟ 
وهل يســاند مجلس النواب رئيس 
التي  الكافية  املوارد  لتوفير  الوزراء 
أن  إليها اخلطــة؟ خصوصاً  حتتاج 
جناحها سيحسب لشخص رئيس 
الــوزراء ال جمللس النــواب وال لكتل 
التي  التنســيقي”  “اإلطار  وأحزاب 

جاءت به في املنصب.
يكشــف الباحــث العراقــي عن 
معوقــات فنية تتمثــل بالقوانن 
والتشــريعات التي ال تساعد على 
جناح أي خطة اقتصادية بسهولة، 
الذين  األشــخاص  نوعية  وكذلك 
يعتمد عليهم فــي تنفيذ اخلطة 

وإمكاناتهم وخبراتهم. 
ويوضح أن رئيس الــوزراء العراقي 
يراهن على جناح خطته ألنها متثل 
الفرصة األخيرة بالنســبة للكتل 

السياسية إلثبات أنها مع مصالح 
العــراق، وال ميكن للكتل االعتراض 
أو تعطيــل اخلطــة وإال أصبحت 
مبواجهة الشــعب، وهذا بالتأكيد 

يجانب الصواب. 
ويختم لفتة “ال ينبغي التشــاؤم 
من اآلن في شــأن اخلطة، وأيضاً ال 
بنجاحها  املفرط  التفــاؤل  ينبغي 
لألفضل،  النــاس  أوضاع  وتغييــر 
واالنتظار حلــن تطبيقها واحلكم 

عليها، هذا أفضل”.
املصارف  “رابطة  يقول مستشــار 
اخلاصة” سمير النصيري إن “جميع 
مشــكالت العــراق السياســية 
واألمنية واالقتصادية واالجتماعية 
تكمن في إيجــاد احللول الناجعة 
وهذا  االقتصاديــة،  للمشــكالت 
يعني ســعي احلكومــة إلى تبني 
واضحة  وبرامج  وسياسات  أسس 
خريطة  اعتبارهــا  يتــم  وجديدة 
طريق لإلصالح االقتصادي والتغيير 
للمنهجيات  والشــامل  اجلــذري 

والسياسات السابقة”.

تصريح  فــي  النصيــري  وطــرح 
صحافي خريطة الطريق ملنهجية 
اإلصــالح االقتصادي فــي املرحلة 
املقبلة للحكومة اجلديدة باعتماد 
إشــراك القطاع اخلاص في تنفيذ 
أنها  خصوصــاً  الــوزاري،  املنهاج 
اإلصالحي  مشــوارها  بدايــة  في 
واخلدمــي، ومبا يحقــق الهدف من 

كونها حكومة خدمات وإجناز.
وأكد اعتماد منهجية جديدة إلدارة 
االقتصاد وحتقيــق الهدف املركزي 
املستدامة  التنمية  بخلق  املتمثل 
وحتقيق التنوع فــي املوارد وتطوير 
من  والبشــرية  االقتصادية  البنى 
لالقتصاد  الســليم  البنــاء  أجل 
االنتقال  مقدمــات  وبناء  الوطني 

إلى اقتصاد السوق االجتماعي.
وشدد على ضرورة االعتماد بشكل 
أساس على إدارة وتوزيع املال العام 
بشــفافية ونزاهة علــى أن يكون 
واخملرجات  النتائج  من  املســتفيد 
هــو املواطــن وأن يتــم ذلك حتت 
الرقابة املباشــرة لديــوان الرقابة 

املاليــة وهيئة النزاهــة ومجلس 
النــواب، وترفع التقاريــر الرقابية 
وموازين املراجعة ونســب التنفيذ 
وتعرض  فصلياً،  اخملصصة  لألموال 
أن  بالوزارات، على  الرأي  في هيئات 
يكون هناك ممثــل للقطاع اخلاص 

فيها.
أفق اإلصالحات

وتابــع “يجــب أن تلتزم الــوزارات 
لالقتصاد  الــوزاري  اجمللس  بقرارات 
واللجنة العليا لإلصالح االقتصادي 
واملالــي بعــد مصادقــة مجلس 
الوزراء، كما ينبغي تشــكيل جلنة 
باألمن  ترتبــط  متابعــة مركزية 
العام جمللــس الــوزراء وميثل فيها 
القطــاع اخلــاص ملتابعــة تنفيذ 

القرارات”.
وأضــاف أن تنفيذ مبــدأ مركزية 
التخطيــط وال مركزيــة التنفيذ 
العليا  اللجنــة  تتولى  أن  يعنــي 
لإلصالح االقتصادي واملالي رســم 
مركزيــاً  والسياســات  اخلطــط 
وإقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء، 
مجالس  علــى  تنفيذها  وتوزيــع 
واالســتثمار  لإلعمار  متخصصة 
وتنفيذ املشاريع التنموية في اجملال 

االقتصادي والبشري.
ولفت إلى توفير القروض امليســرة 
الصغيــرة  املشــاريع  لتمويــل 
مــن  والكبيــرة  واملتوســطة 
تخصيصات مبادرات البنك املركزي 
تقدمها  التي  والقروض  التمويلية 
املصــارف احلكوميــة واألهليــة، 
قانونيــة  منظومــة  وتأســيس 
وتنميتها  إلدارتهــا  ومؤسســية 
وتطويرهــا، وكذلك إصدار وتعديل 
قوانن البيئــة القانونية لتنظيم 
إصدار  مبعنى  االقتصادية  العملية 
قوانــن جديدة بدالً مــن القوانن 
2004 من احلاكم  التي صدرت عام 

املدني األميركي بول برمير.
ورأى النصيــري ضــرورة تفعيــل 
الزراعي  القطاعات  في  االستثمار 
والصناعــي والطاقــة املتجــددة 
واإلسكان،  واخلدمات  والســياحة 
وكذلك العمل على إصالح وتطوير 
وتنمية القطاع املصرفي من خالل 
النقدية  السياســة  تطبيقــات 
التي  والقيــود  العالقة  وتنظيــم 
حتكم السياسات املالية والنقدية، 
فضالً عــن التوجه اجلــاد إلصالح 
السياسات  ووضوح  املالي،  النظام 
القطاعــن  وميكنــة  املاليــة، 
اجلمركــي والضريبــي، ومعاجلــة 
حاالت اإلخفاق في حتقيق نســب 
النمو املطلوبة في الدخل القومي، 
وجتاوز االرتفاع في نسب التضخم 

والبطالة والفقر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أفــادت وزارة املــوارد املائيــة، امس 
االثنــن، بأن األمطــار التي هطلت 
مؤخراً أسهمت بتأمن خزين مائي 
نســبي للبالد، فضالً عــن حتقيق 
الرية األولــى حملصول احلنطة بواقع 
100 باملئة، الذي بلغت مساحة ما 

مزروع منه أربعة مالين دومن.

وقال الوزير عــون ذياب عبد اهلل، إن 
أسهمت  مؤخراً  الهاطلة  “األمطار 
األولــى حملصول  الرية  في حتقيــق 
الذي  باملئــة،   100 بواقــع  احلنطة 
وصلت مساحة ما مزروع منه وفق 
التوقعات إلى أربعة مالين دومن بدالً 
دومن”،  املليون  من مليونن ونصــف 
مبيناً أنه “ســيتم حتديد مساحته 

بدقة منتصف شهر شباط املقبل 
عند  الصناعية  األقمــار  خالل  من 
وأضــاف عبد اهلل،  منو احملصــول”. 
أن “موجة األمطار والســيول التي 
حدثت مؤخراً، خففت الضغوطات 
احلاصلة خلزين  على االستهالكـات 
البالد االستراتيجي، ومتت االستفادة 
األهـــوار  مناطق  لتعزيــز  منهــا 

وحتسن بيئة شط العرب، ال سيما 
بعد هطول أمطار غزيرة على حوض 
نهر الكرخة داخل إيران، واالستفادة 
األهوار  منها في حتســن منطقة 
لكونه الرافــد الرئيس املغذي لهور 
احلويــزة”، مؤكداً “االســتفادة من 
موجة األمطار التي هطلت مؤخرا، 

في تأمن خزين مائي نسبي”.

وبن عبــد اهلل، أن “أهــم خطوات 
تعمل  الــذي  احلكومي  البرنامــج 
عليه الوزارة مستقبالً، هي حتسن 
وتأهيل مشاريع الري احلديثة بعيداً 
القدمية  التقليدية  األســاليب  عن 
املياه  من أجــل تقنن اســتخدام 
وتقليــل الضائعات املائيــة وزيادة 
الغلة الزراعية، وبعضها يحتاج إلى 

مدد زمنية طويلة، وأخرى ســريعة 
اإلجنــاز، إلــى جانــب تغييرها من 
النظام املفتــوح إلى املغلق، فضالً 
عن تأهيل العديد من مشاريع الري 
والسدود، التي ستتم املباشرة بها 
خالل العــام املقبل عند تخصيص 
املبالغ ضمن املوازنة االســتثمارية 

للمشاريع”.

متابعة  ـ الصباح الجديد:
اســتمرار  نفطيون  محللــون  توقع 
املكاسب السعرية للنفط اخلام خالل 
األسبوع اجلاري، بعدما أغلق األسبوع 
أســبوعية  مكاســب  على  املاضي 
بدعم مــن أزمة الطقس اجلليدي في 
التي تســببت في  املتحدة،  الواليات 
تعطيل الطاقة التكريرية، عالوة على 

تخفيف قيود اإلغالق في الصن.
ولفتوا إلى تأثــر املعروض العاملي من 
التكرير  بدء مصافــي  بعــد  النفط 
إغالق  األمريكي  اخلليج  ســاحل  في 
اجلليدي،  الطقس  بســبب  وحداتها 
مشــيرين إلى أنه فــي العام املاضي 
تســبب الصقيع املماثــل في حالة 
إغالق مفاجئ ملصافي التكرير، وكانت 

عمليات التعافي عميقة وبطيئة.
وأشــاروا إلى تأثر نحــو ثالثة مالين 
التكرير  برميــل يوميا مــن طاقــة 
باإلغالق، إضافة  بالفعــل  األمريكية 
إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 65 
إلى تفاؤل السوق  ألف عائلة، الفتن 
من تأكيــد “أوبــك +” اســتعدادها 
لالجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات 
إضافية فورية ملعاجلة تطورات السوق 
ودعم توازن الســوق النفطية إذا لزم 
األمــر، فضال عن العمــل على جذب 
االســتثمارات الالزمــة لضمان أمن 

الطاقة.
وفي هذا اإلطار، يقــول روس كيندي 
املنتدب لشــركة “كيو إتش  العضو 
إيــه” خلدمات الطاقــة “إن معطيات 
الســوق في املرحلــة الراهنة تصب 

في مصلحة تسجيل ارتفاعات قوية 
في العــام اجلديد في ظــل مخاوف 
االستثمارات  وضعف  املعروض،  شح 
في مشــاريع املنبع، وســط مخاطر 
انســحاب البنــوك األمريكيــة من 
والغــاز  النفــط  عمليــات  متويــل 
ومصادر التمويــل التقليدية األخرى، 
والغاز  النفط  يتطلع منتجــو  حيث 
إلى  القطــاع اخلاص  األمريكيون من 

سوق مزدهرة للتمويل البديل”.
وأوضح أن الطلب تأثر مجددا بالوضع 
الوبائــي فــي الصن، حيــث عاد منو 
حاالت اإلصابة بفيــروس كوفيد، ما 
تســبب في حدوث ركود في السفر 
إنهاء  مت  بعدما  االقتصادي،  والنشاط 
االعتماد على سياسة “صفر كوفيد” 
بشــكل مفاجئ، حيث تعرض مزيد 
من املــدن ملوجة جديدة من اإلصابات 

في األسبوع املاضي.
ويــرى دامير تســبرات مديــر تنمية 
األعمال في شــركة “تكنيك جروب” 
الدولية أن األســعار تتأثــر بتقلبات 
بيانات الطلب الواردة من الصن، على 
الرغــم من أن احلالــة الوبائية هناك 
ال تــزال أقل بنحو 80 فــي املائة من 
املستوى في الفترة نفسها من 2019، 
ما يعطــي انطباعا بتضخيم األزمة 
في وقت يتقلص فيه العرض ســواء 
بســبب أزمة الطقس فــي الواليات 

املتحدة أو تخفيضات اإلنتاج.
العاملي  االقتصــاد  أن  إلــى  ولفــت 
مهيأ ملزيد مــن املعاناة وعدم اليقن 
بســبب رفع الفائدة وموجات الركود 

وجود  عــدم  ومع  احلــادة  والتضخم 
إحصاءات جديــرة بالثقة عن احلاالت 
والوفيات بسبب اجلائحة في الصن، 
ما يجعل من الصعب التنبؤ بانتهاء 

أو تفاقم أزمة الوباء.
االقتصادي  احمللــل  باخر  بيتر  وأوضح 
للطاقة  القانونية  الشؤون  ومختص 
أن السحب الطارئ مبقدار 180 مليون 

برميل من النفط اخلام من احتياطي 
البترول االســتراتيجي األمريكي أدى 
إلى انخفاض أسعار الوقود هذا العام، 
حيث مت بيع برميل خام مبتوسط سعر 

96 دوالرا، مشيرا إلى أن انتهاء برنامج 
املعروض  تقلص  ســيدعم  السحب 
األســعار  بنمو  ويبشــر  النفطــي 
خاصة مــع توجــه اإلدارة األمريكية 
إلــى تعويض االحتياطــي من خالل 

صفقات شراء واسعة للنفط اخلام.
وأشــار إلى بدء إعادة التعبئة اجلزئية 
خملزون احتياطي البترول االستراتيجي 
األســبوع املاضي عن طريق عطاءات 
لشراء ثالثة مالين برميل من النفط 
بــأن عمليات  توقعات  اخلام وســط 
الشــراء اجلديدة ســتمنح املنتجن 
اآلن  اليقن  مــن  مزيدا  األمريكيــن 

لالستثمار في اإلنتاج احمللي.
بدورها، تقــول أرفي ناهــار مختص 
شــؤون النفــط والغاز في شــركة 
“إن  الدوليــة  ليدرشــيب  أفريــكان 
أوجه عدم  مجموعة واســعة مــن 
اليقن تسيطر على السوق النفطية 
تقلبات  فــي  دون شــك  وتتســبب 
متالحقة، وإن كانت العوامل الداعمة 
لألســعار هي األكثر تأثيرا في الفترة 
احلالية وقد ميتد تأثيرها إلى األسبوع 
اجلاري”، مؤكدة تفاؤل السوق بتأكيد 
حتالف “أوبك +” أنه سيبقى استباقيا 
ووقائيا لدعم توازن واستقرار السوق.

من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
في ختام األســبوع املاضي، قفز خام 
برنت بأكثــر من 3.5 فــي املائة عند 
تســوية تعامالت اجلمعة، مســجال 
املكاســب األســبوعية الثانية على 
التوالي، وعند التســوية، ارتفع خام 
برنت بنحــو 3.6 في املائة عند 83.92 

دوالر للبرميل، كمــا صعد خام غرب 
2.7 في  األمريكي  الوسيط  تكساس 

املائة إلى 79.56 دوالر للبرميل.
وصرح ألكســندر نوفاك نائب رئيس 
الــوزراء الروســي بأن موســكو قد 
تقلص إنتاجها مــن النفط مبا يراوح 
بــن 5 و7 في املائة فــي أوائل 2023، 
ردا على فرض حدود قصوى ألســعار 

خامها ومنتجاتها النفطية.
ووفقا ملــا ذكرته “رويتــرز”، فإنه من 
تتراجع صادرات روسيا من  أن  احملتمل 
نفط البلطيق 20 في املائة في الشهر 
اجلاري، تزامنا مع فرض االحتاد األوروبي 
ودول مجموعــة الســبع عقوبــات 

وسقفا ألسعار اخلام الروسي.
وكان بنــك جولدمــان ســاكس قد 
توقع ارتفاع أســعار النفط بنحو 15 
بدعم  األخيرة  دوالرا من  مســتوياته 
من الطلــب الصيني.  ويأتي ذلك بعد 
اإلغالق  قيود  الصن تخفيــف  إعالن 
واإلجــراءات االحترازية فــي  محاولة 
الســتعادة النشــاط االقتصادي، ما 
يدعم بدوره الطلب.  من ناحية أخرى، 
انخفض مؤشــر الدوالر 0.1 في املائة 
إلــى 104.3 نقطــة، وســجل أعلى 
وأقل مستوى  نقطة   104.5 مستوى 
 عنــد 104.1 نقطــة.  وعلــى صعيد 
التــداوالت، ارتفعت العقــود اآلجلة 
تســليم  األمريكي  “ناميكــس”  خلام 
 فبرايــر 2.6 في املائة إلــى 79.5  دوالر 
للبرميل.  وصعدت العقود اآلجلة خلام 
“برنت” تســليم فبراير 3.4 في املائة 

إلى 83.7  دوالر للبرميل. 

تركة سنوات الفشل الثقيلة تعترض
خطة السوداني إلنقاذ اقتصاد البالد

بغداد ـ الصباح الجديد :
اســتمرت أســعار صــرف الــدوالر األمريكي 
باالرتفاع مقابل الدينــار العراقي، امس االثنن، 
في البورصة الرئيســية بالعاصمة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتن في بغداد، ســجلتا امس 
االثنن، ســعر صرف بلغ  154400 دينار عراقي 
مقابــل كل 100 دوالر أمريكــي، فيمــا كانت 
االسعار امس االول االحد 153450 دينارا. وأشار 
املصدر  إلى أن اســعار البيع والشراء ارتفعت 
في محال الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد، 
حيث بلغ ســعر البيع  154750 دينــارا، بينما 
بلغت أسعار الشــراء 153750 دينارا لكل 100 
دوالر. أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، 
فان اسعار الدوالر في البورصة سجلت ارتفاعا 
ايضا حيث بلغ سعر الدوالر البيع 154500 دينار، 
وبلغ سعر الشراء 154400 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت شــركة توزيع املشــتقات النفطية 
احلكومية، امس االثنن، انها تســتورد سنوياً 
كميات كبيــرة من النفط األبيــض وتتكبد 
خسائر تبلغ 750 دينار في اللتر الواحد لتوفيره 
 500 على املواطنن، مبينة أنها توزع ســنوياً 

مليون لتر.
وقال مدير عام الشــركة، التابعــة الى وزارة 
النفــط، حســن طالب، ان “الشــركة تقوم 
بتوزيع النفــط االبيض علــى املواطنن وفق 
البطاقة الوقودية وقد باشــرنا بتوزيع احلصة 
األولى مبقدار 100 لتــر ويتبعها توزيع احلصة 
الثانية اليوم الثالثاء على محافظات كركوك 
ونينــوى وصالح الدين واالنبار، وتباعا ســيتم 

اطالق احلصة الثانية في الوسط واجلنوب”.
وبن انه “مت تخصيص 50 مليون لتر من النفط 
االبيض حملافظات اربيل ودهوك والســليمانية 

وحلبجة”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
رأى احمللل السياســي صباح العكيلي، ان هناك 
امكانية لتســليم مشــروع مينــاء الفاو الى 
شــركة صينية من اجل اجنــاز العمل في حال 
عدم قدرة الشــركة الكورية على االسراع في 

انهاء مراحل العمل.
وقال العكيلي ان “املوقــف االميركي بدأ يتغير 
خصوصا بعد لقاء السوداني بالرئيس الصيني 
خالل قمة الرياض حيث مت خاللها التأكيد على 
ان يكون العراق جزء من مشروع احلزام والطريق”. 
واضاف ان “السوداني منح االولوية في املشاريع 
الكمــال واجناز مينــاء الفاو وادخالــه للخدمة 
حيث مت تشــكيل جلنة ملتابعة مــامت اجنازه من 
الشــركة الكورية املنفذة واملدعومة اميركياً”. 
وبــن العكيلــي، ان “اخليار في الفتــرة املقبلة 
سيكون بالضغط على الشــركة الكورية اما 
باالســراع باكمال العمل بامليناء وضمن املراحل 
املتفق عليها او سيكون هناك سحب للمشروع 
وتســليمه الى شــركة صينية مــن اجل اجناز 
العمل، حيث ســيكون ذلك مــن خالل تقييم 

اللجنة احلكومية املشكلة لهذا الغرض”.

استمرار ارتفاع أسعار 
صرف الدوالر في بغداد 

وكردستان

“المشتقات النفطية: نوزع 
سنويًا 500 مليون لتر نفط 

ابيض بخسائر فادحة

العكيلي: ميناء الفاو قد 
يسلم الى شركة صينية في 
حال استمرار الكورية بالتلكؤ

الموارد: األمطار أمنت خزينًا مائيًا نسبيًا للبالد

خالل األسبوع الحالي

مكاسب النفط مرشحة لالستمرار جراء شح المعروض وضعف االستثمار في مشاريع المنبع
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7 اعالن

منوذج أعالن مناقصة رقم )15( لسنة 2022
الى : السادة الراغبني باالشتراك باملناقصة

م / جتهيز ونصب وتشغيل رافعات جسرية ورافعات احادية ملشروع ماء الشامية

يســر وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة - شركة سعد العامة بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز 
ونصب وتشغيل رافعات جسرية ورافعات احادية.

مع مالحظة ما يأتي:
1-  على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال ) وزارة االعمار واالســكان والبلديات العامة - شــركة 
سعد العامة( )يكون الدوام الرسمي من يوم االحد الى اخلميس ابتداًء من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة ظهراً( وكما موضحة 

بالتعليمات املقدمي العطاءات.
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) شروط االشتراك باملناقصات ( 

أ - هوية تصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط زرقاء اللون أو هوية غرفة جتارة سارية املفعول .
ب- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.

ت- تأمينات أولية بنســبة )1%( من قيمة العطاءات على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان على أن يكون مصدق من احد املصارف املعتمدة 
في بغداد حصرا على أن تكون نفاذية خطاب الضمان ملدة ثالثة أشــهر من تاريــخ تقدمي العطاء وبخالفه يهمل العطاء ويقدم العطاء بالدينار 

العراقي .
ث-  قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرســمية الصادرة عن اجلهات احلكومية التي تؤيد القيام باألعمال املماثلة أو املنجزة 

حسب حالته.
ج- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن .

 ح -تقدمي هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن والتموينية ورقم الهاتف والبريد االلكتروني لصاحب الشركة أو املقاول .
خ- الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ولها حق استبعاد املقاول املتلكئ في تنفيذ املشاريع احملالة عليه سابقا« في الشركة .

د-  عدم أدراج أي حتفظات أو شروط غير مقبولة .
ذ-  تقدمي ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني بكشف للسنة املالية السابقة معدة من قبل محاسب قانوني. 

ر- يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط.
ز-  يحق للشركة استبعاد الشركة أو املقاول غير الكفوء .

 س- يعتبر هذا اإلعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزأ من العقد ويكون ملزما« للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي عطاء . 
ش-  أرفاق وصل شراء العطاء عند تقدمي )النسخة األصلية(

ص-  قيام الشــركات واملقاولني باالستفسار عن بنود املقاولة وجداول الكميات واخملططات وغيرها من قبل املراكز وأقسام الشركة قبل التقدمي 
ويكون مسؤوال عن مفردات العطاء املقدم 

ض- ال يجوز للمناقصني واملقاولني بيع املقاولة ألي مناقص أو مقاول آخر ســواء كان ذلك قبل املباشــرة بالعمل أو أثناء ســير العمل وبخالفه 
يتحمل املناقص التبعات القانونية واملالية كافة

ط - ال يجوز تنازل املناقص أو املقاول أال بعد املوافقة التحريرية من قبل صاحب العمل ووفقا للشروط النافذة.
ظ-  عدم قبول الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني أو املقاولني أال بعذر مشروع وعلى أن ال يؤثر ذلك على سير العمل.

ع-  قيام املناقص بتقدمي العطاء )النســخ االصلية( بظرفني / ظرف يشــمل العطاء الفني )نســخة اصلية مختومة بختم الشركة (والوثائق 
اخلاصة باملناقصة وظرف يشــمل العطاء املالي )التجاري( )نســخة اصلية مختومة بختم الشــركة( بســعر نهائي ومبوجب جدول الكميات 

واملواصفات على أن تكون مدة نفاذية العطاء ال تقل عن ثالثة أشهر . 
غ-  قيام املناقص بتقدمي) نســخ اضافية عدد 2 طبق االصل مختومة بختم حي( مــن العطاء الفني والتجاري في ظرف منفصل ويكتب عليه 

بعبارة )نسخة اضافية( وتوضع كل املغلفات عدد 3 ، نسخة واحدة اصلية و نسختان اضافية في مغلف واحد.
 ف- على اصحاب املكاتب والشــركات تقدمي العنوان الكامل للشــركة أو املكتب يحتوي على إحداثيات املكان ورقم الهاتف والبريد االلكتروني 
والعنوان الكامل والنقاط الدالة لســكن املدير املفوض للشركة أو صاحب املكتب وضرورة األخبار عن العنوان اجلديد للمكتب أو الشركة عند 

تبديله 
ق -تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن صاحب املكتب أو الشركة ممن يشملهم احلجب .

ك- قيام الشركات اجملهزة أو املكاتب بتقدمي شهادة منشأ وفاتورة البيع ووثيقة التأمني بأسم اجملهز ومصادق عليها من قبل امللحقيات التجارية 
العراقية وقبل دخول البضائع إلى العراق . 

ل- تلتزم الشركة اجملهزة بتقدمي قوائم بأسماء وأعداد ومدة تشغيل العمال من العقود واألجور اليوميني العراقيني العاملني في الشركة مهما 
كانت مدة اشتغالهم لغرض تسديد مبالغ الضمان اخلاص بهم.

 م- موعد غلق املناقصة الساعة )12( ظهرا بتاريخ 2023/1/22 ويزحف لليوم الذي يليه في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية.
ن-  بامكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة )100 الف دينار( .
هـ - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي )شركة سعد العامة - بغداد - كرادة مرمي - تقاطع اخلرطوم -  قسم الشؤون املالية واالدارية الطابق 
الثاني - صندوق العطاءات( في املوعد احملدد قبل )2023/1/22( اما العطاءات املتاخرة فســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان املذكور في اعاله.
صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة 

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 15204
التاريخ: 2022/12/26

إعالن مناقصة رقم )214( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـــتنفيذ )شبكة مجاري احلقول/ احلقل 
االول والثانــي مع تطهير مبزل الســكر في قضاء اجملر الكبيــر( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعــم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية لســنة 2022/ البترودوالر( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-229-3( وبكلفة تخمينية مقدارها )8،954،450،000( ثمانية 

مليار وتسعمائة واربعة وخمسون مليون واربعمائة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )710( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ 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 البالغة )89،545،000( )تســعة وثمانون مليون وخمســمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي الغيرها(، 
وعلى شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق 

او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث 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 خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا 

الى قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )1،000,000( )مليون دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2023/1/30( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2023/1/31( الســاعة )الثانية عشر ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية 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 ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2023/1/24( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال املتوسطة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

صالح مهدي احلسناوي
وزير الصحة

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية :مببلغ )567،535،564( دينار عراقي1. مهندس )مدني( / عدد )2(
 القياسية

2. اخلبرة التخصصية :يقدم عمل مماثل واحد 2. فني )مساحة( / عدد )2(
منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل 

املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)5،372،670،000( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مصدقة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. مالحظ فني/ عدد )2(

3. معدل االيراد السنوي مببلغ )4،603،334،014( 
محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال 
املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة وملدة ال تقل 
عن )سنتني( وال تزيد عن )10( سنوات من تاريخ غلق 
املناقصة مع مراعات عدم ضرورة ان تكون سنوات 

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة العمل متسلسله
)الرابعة/ انشائية( )كحد ادنى(وإجازة ممارسة 

مهنة.  4.احلسابات اخلتامية : تقدمي امليزانية العامة املدققة 
من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي 
ألخر سنتني ويجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر 
سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014 ويجب ان 

تكون معدالتها رابحة.

الثالثاء 27 كانون االول 2022 العدد )5043(

Tue .27 Dec. 2022 issue )5043(



ثقافة الثالثاء 27 كانون االول 2022 العدد )5043(

Tue. 27 Dec. 2022 issue )5043( 8

سينما 

اصدار

سمير رمان *
 

مبناســبة مرور 59 عاًما على اغتيال الرئيس 
األميركــي جون كينيدي فــي مدينة داالس، 
عرض للمــرة األولى الفيلم الوثائقي »كيف 
قتلــوا جون كينيــدي« القائــم على كتاب 
»القدر اخملدوع... جون كينيدي: كوبا وقضية 
هاريسون«. الفيلم ليس األّول املكرِّس ملقتل 
الرئيس جون فيتزجيرالد كينيدي. ففي عام 
 Oliver Stone أوليفر ســتون/  1991، أخرج 

فيلم »JFK... رصاص في داالس«.
في هذا الفيلــم األول، البطــل هو املدعي 
العام في نيو أورليانز جيم هاريسون )كيفني 
كوستنر(. يقوم هاريسون بتحقيق خاص في 
مقتل كينيدي، ينتهــى مبحاكمٍة قضائية، 
وجهت خاللها إلى رجل األعمال كليو شــو 
تهمة التآمر في مؤامرة اغتيال الرئيس، في 
حني اتهمت عصابات كوبيــة بالتنفيذ. أّما 
وكالتا االستخبارات األميركية )سي. آي. إي 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي( فقد اتهمها 
الفيلــم بدعم العصابــات الكوبية، وتأمني 
غطاء لها، بســبب هذا العمل الشرير غير 

املسبوق.
بينت دراســاٌت متخصصــة أّن أكثر من 80 
في املئة مــن اجملتمع األميركــي لم تصّدق 

النتائج التــي توصلت إليها جلنة التحقيق 
االحتادية، وطالبت بالكشــف عــن الوثائق 
السرية. ووجد الكونغرس األميركي نفسه 
مضطرًا حتت ضغــط الرأي العام األميركي 
إلى تشــكيل هيئٍة جديدة إلعــادة النظر 
بوثائــق قضية مقتل جــون كينيدي. على 
الرغم من تلف كثير مــن امللفات والوثائق، 
واصلــت الهيئة عملها ملدة أربع ســنوات، 
قامت خاللها بقــراءة 2 مليون صفحة من 
النصوص السرّية. حاز الفيلم على اهتمام 
كبير، وأثــار بعد عرضه للمــرة األولى في 
مايــو/ أيار 2021، ضمــن فعاليات مهرجان 
كان الســينمائي، على ردود فعٍل سياسية 

قوية، ورّشح لثماني جوائز أوسكار.
تضّمن الفيلم لقاًء مع روبرت كينيدي االبن 
)روبرت كينيدي األب شقيق جون كينيدي(، 
ولقاء مع ب. تونهــامي، رئيس مجلس إعادة 
النظر مبــواد قضية مقتل كينيدي، وكذلك 
الصحافي واملــؤّرخ ديفيد تالبــوت، وخبير 
اجلرائم، هنري لو، وغيرهم من اخلبراء. يتذكر 
روبــرت كينيدي والــده، الــذي كان وقتها 
يشغل منصب مدعي عام الواليات املتحدة 
األميركية )الــذي قتل على يد متآمرين من 
اخملابرات املركزية(، والذي فهم كّل شيٍء فور 
تلقيه خبــر مقتل أخيه، فاتصل بـ)النغلي( 
في مقر الـ«ســي آي إي«، وســأل الضابط 
املنــاوب: »هــل جماعتكم هي مــن رّتبت 

هذا الكابوس؟«. وضع هذا الســؤال النابع 
ا ملســيرة وحيــاة روبرت  مــن قلٍب ممزق حدًّ
كينيــدي، األب املرّشــح ملنصــب الرئيس، 
والذي كان سيفوز فيه بال ريب. واآلن، ها هو 
يرقــد في قبٍر يزينه صليــب من املرمر على 
بعد خمســة أمتار من ضريــح أخيه جون 
كينيدي. وباملناســبة، ينتمــي آل كينيدي 
إلى الكنيسة الكاثوليكية، وكان جون أّول 
رئيــٍس كاثوليكيٍّ أميركي، بينما كان بقية 

الرؤساء األميركيني من البروتستانت.
تناول فيلــم »كيف قتلوا جــون كينيدي« 
بالتفصيل مقولة »الرصاصة الســحرية« 

الكاذبة، التــي زعم أّنهــا أصابت الرئيس 
املغــدور في ظهــره، وخرجت مــن صدره، 
لتصيب حاكم والية تكســاس اجلالس في 
املقعد األمامي في ظهره، وأصبحت من ثّم 
حّرًة من جديد لتعــود وتصيب احلاكم من 
جديد في خاصرته. يتــم احلديث أيًضا عن 
تزييفات قام بها سبعة من أعضاء اللجنة 
االحتادية، الذي كان مــن بينهم آالن داالس، 
)والذي  للرئيس كينيــدي  الشــرس  العدو 
ســبق لكينيدي أن عزله من منصب مدير 
وكالة االستخبارات املركزية قبل عامني من 
املأســاة(. أُدخل آالن داالس في قوام اللجنة 

من قبــل ليندون جونســون، نائب الرئيس 
كينيــدي، الذي تولى الرئاســة بعد مقتل 
كينيدي. قبل أن جتّف دماء الرئيس املقتول، 
لم يتأخر جونســون كثيرًا في أداء القسم 
رئيًسا. تتكشف في الفيلم بدقٍة فاضحة 
آليــات التالعب في تشــريح جثة الرئيس، 
التي اجتهت كّلها لتجعل من هارفي أوزوالد 
كبش فــداٍء، وهو الذي لــم يلمس بندقية 
القنــص املرمية في مســتودع للكتب في 
داالس، التي انطلقــت منها )ومنها فقط( 
الرصاصة التــي قتلت الرئيس. يورد الفيلم 
محاولًة مشابهة تقريًبا حملاولة اغتيال جون 
كينيدي التي جرت فــي الثاني من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني  في شــيكاغو )كشــفها 
أحد حّراس الرئيس الســود، وسجن في ما 
بعد ســنواٍت طويلة بتهٍم جنائية فبركها 
العام  في  الفيدرالي.  التحقيقــات  مكتب 
نفســه(. كانت )إف. بــي. آي( تعّد الغتيال 
الرئيس في فلوريدا، ولكّن الرئيس غّير رأيه، 

ورفض القيام بالرحلة.
جون كينيدي االبن الذي كان في الثانية من 
عمره وقت اغتيال والده غدا بطل املشــهد 
األكثر تأثيرًا من الناحيــة العاطفية خالل 
اجلنازة. بعد خــروج التابوت من الكاتدرائية 
الكاثوليكيــة، وعندما كانت األوركســترا 
تعزف للمــرة األخيرة ترنيمة »اجملد للقائد«، 
رفع الطفــل يــده الصغيرة بحــزم حتيًة 

للراحل. متّ عرض هذا املشــهد مئات املرات 
على شاشــات التلفاز، وفــي مئات اآلالف 
من الصور. طفــٌل صغير يرتــدي معطًفا 
خفيًفا قصيرًا، وجوارب بيضاء ممزقة، يحيي 
والــده املتوفى. خلفه مباشــرة كان يقف 
عابًســا، كما لــو كان يعانــي آالًما رهيبة 
في أســنانه، عّمــه روبرت كينيــدي، الذي 
النار من مســافٍة قريبة،  ســتطلق عليه 
ليســقط قتياًل بعد خمس سنوات فقط 
من مقتل أخيــه الرئيس. عائلٌة تعيســة 
بالفعل، وبلٌد قد يستحق الشفقة، خاّصة 
بعد أن أظهــر اغتيال جون كينيدي للعالم 
إمكانية إفــالت اجملرم احلقيقي من العقاب. 
أصبح مــن املألوف اليــوم أن توصف حالٌة 
اســتثنائية بعبارة أّن العالم انقســم إلى 
»قبل« و«بعــد«، األمر الذي شــهدناه في 
11 من ســبتمبر في حادثة برجي نيويورك، 
وفي احلرب األوكرانية. سيكون هنالك مزيد 
من األحداث واالضطرابات التي من شــأنها 
أنواع  »تغيير« سلسلة النهائية من جميع 
التــي قّدمتها الســلطات  االضطرابــات 
ووســائل اإلعالم مبهــارة وحرفيــة قد أّدت 
بالفعل إلى انقسام وعي الناس، وإلى تبّلد 
التعاطف الصادق بني الشــعوب، وزرع بذور 

الشّر الذي يسهم في تفريق البشر.

*ضفة ثالثة

متابعة ـ الصباح الجديد:

»لبعض الســفر أحتاجك« عنواُن كتاٍب صدر 
حديثاً عن دار النهضة العربّية في بيروت، يضّم 
قصائد للشاعر الشهيد خالد األمني جَمعها 
وقّدم لها، الشاعر والفنان التشكيلي العراقي 
علي البّزاز، مع شهادات لعبد الرحمن طهمازي، 
عبد الرزاق رشيد الناصري، أحمد الباقري، عبد 

احلســني الهنداوي، عزيز عبد الصاحب، سناء 
عبد القادر مصطفــى، عقيل حبش وفاضل 
عباس هــادي. كما يضّم الكتــاب مجموعة 
من الصور الفوتوغرافية للشــاعر الشــهيد 

وقصائد بخط يده تنشر للمرة األولى.
من املقّدمة:

انشغلُت بجمِع أرشيف الشاعر خالد األمني 
أزيد من عشرين عاماً، فتعّرفت في أثناء ذلك، 
إلى أشــخاص عّدة وإلى وعــودٍ عديدٍة، أّدعوا 
بامتالكهم قصائد ومقاالٍت له، لكن لألسف 

لم يفوا بشــيء يُذكر!! وكأّن  يُرادُ للســرِّ أن 
يبقى في ســرٍّ  ثاٍن وفي طبقاٍت منه منطوياً 
على تخٍف وخوٍف من العلن. ورمّبا سيأتي أحٌد 
ما، وينشــر ما لديه من تراث الشاعر، فيتّوج 
سعادتنا بسعادات  أخرى. فما ذا يريد الشاعر 

الذي ال قبر له؟
ولد خالد محمود أحمد األمني في العام 1945 
في مدينة الناصريــة وعاَش فيها. انتمى إلى 
تنظيم »القيادة املركزية«، املنشّق عن اللجنة 
املركزية للحزب الشيوعي العراقي، والذي قادَ 

حركة »الكفاح املســلح« في أهوار الناصرية 
ضّد حكم البعث في العراق، وفشلت احلركة 

يومذاك.
اعتقــَل خالد األمني ثانيًة فــي الناصرية من 
قبل األمن العراقي، وسجن في معتقل »قصر 
النهاية« ســيئ الصيت، ولُّقب بذلَك االسم 

ألّن كّل َمْن يدخُل إليه، ال يخرُج منه إاّل مّيتاً.
بعد ذلك تضاربــْت اآلراء حول ظروف اعتقاله 
ومصيره املأســوي )ثَّمة روايات كثيرٌة في هذا 
األمر، لكّنها لألسف لم توّثق، ولم  يُّتفق على 

صحتها(.
األمر األكيد هو، استشــهاد خالد األمني حتت 
التعذيِب املفــرط، وهو الكائــن الرقيق، رّقة 
واملصائب،  األهوال  تتحّمــُل  العراقية،  التربة 

علــى رغم تكوينهــا النضر. لــم يُعثر على 
جثمانِــه لغاية اآلن، وهكــذا، تطابَق مصيره 
مع مصائــر الكثير مــن أبطــال التراجيديا 

اإلنسانية، لكن بصورة أشّد وأقسى

رّشح لثماني جوائز أوسكار..

»كيف قتلوا جون كينيدي«: وثائقي في ذكرى اغتياله

في »لبعض السفر أحتاجك«..

التشكيلي علي البّزاز.. ُمستعيدًا قصائد خالد األمين

قراءة

حتــت لوائــه اآلالف مــن العبيــد، وبعد 
محاوالت من الســلطة املركزية في روما 
متكنت جيوشها من هزميته سنة 71 ق.م. 
 وفي العهد العباسي اندلعت )ثورة الزجن(، 
وامتدت على مدار أربع عشرة سنة، فقد 
فجرها العبيد الذين التفوا حول قائدهم 
التهميش  بــن محمــد( بســبب  )علي 
احلاصل الذي طال فئات كثيرة من الناس، 
وخاصة الفقراء الذيــن كانت مطالبهم 
تنحصر في اإلصالحــات وبعض املطالب 
االجتماعيــة، ومنها وقف تكدس األموال 
لدى أقارب اخلليفة وفساد الطبقة املقربة 
منهم، وكان شعار )ثورة الزجن( هو املساواة 

بني املسلمني في العطاء.
لقد عانــت طبقة العبيد من القســوة 
واالضطهاد بعــد ازديــاد أعدادهم، كما 
ســاهمت سياســة الدولة العباســية 
في إنتاج األزمات التــي أفضت إلى تزايد 
االستغالل واستفحال الفقر الذي اكتوى 
بــه عامة الناس، مع رفــع الضرائب على 
الفالحــني، لقد اســتحوذت االقطاعيات 
الزراعية فــي جنوب العــراق على املوارد 
االقتصاديــة مســتغلة مكانتهــا لدى 
السلطة، واستأثرت بها بعّدها إقطاعيات 

متليــك، هذه األمــور ولــدت أوضاعاً غير 
إنســانية ومهدت لالنتفاضــة، وخلقت 
أرضية مناســبة لبعــث روح الثورة من 
جديــد، فبدأت تظهر للعلــن العديد من 
العباسيني،  لسياسات  املعارضة  حركات 
ولعل أهمهــا )ثورة الــزجن( التي أنهكت 
الســلطة من حيث إجنازهــا وبرنامجها 
منطلقات  على  ارتكــز  الذي  االجتماعي 
إنســانية كتحرير العبيد ومســاواتهم 

بغيرهم من املسلمني. 

قائد الزجن
ولد )علي بــن محمد( في )ورزنني( في بالد 
فارس، ولم يتفق على سنة والدته وأصله، 
أطلق عليه املؤرخــون لقب صاحب الزجن، 
قدم إلى العراق ونزل في سامراء عاصمة 
اخلالفة منذ 221 هـ، أقــام فيها عالقات 
مع أناس من حاشــية السلطان وأخوال 
بني العباس، ويذكر عنه أنه رجل مغامر، 
والتنجيم في  بالســحر  ولعه  أفاده  وقد 
التواصل مع رجال احلكم، فقد كان قريباً 
بفضل عطاياهم، فضالً  ويعتاش  منهم، 
عن أنه كان شاعراً يجيد املدح فيتكسب 
منهم، وكذلك كان يرتزق بتعليم الصبية 

القرآن علوم النحو والتنجيم واخلط.
بــن محمد مقتــل اخلليفة  عاصر علي 
األتراك،  248هـ مبســاعدة  املنتصر سنة 
وغادر ســامراء ســنة 249 هـــ، مدركاً 
املســتعني وهو في ســامراء، وذهب نحو 
منطقة هجر في البحرين، وقد وجد هناك 
أوفيــاء يقفون معــه، أتبعوه ولم  رجاالً 
يتركوه في أشد الظروف، وهم من املوالي 

الذين يعملون في مهن بائسة. 
توجه علي بن محمد ســنة 254 هـ إلى 
البصــرة مــع أعوانه الــذي صحبوه من 
البحرين، وقــد كانت البصرة تعيش أياما 
عصيبة من تســلط األتراك وصراعاتهم 
الداخليــة، وهنا قــام بالتمهيد حلركته، 

كما كسب بعض األعوان اخمللصني.
كان علي بــن محمد يتحلى  بالكثير من 
واملعرفة، فهو خطيب وشــاعر،  الثقافة 
وله اطالع على الفلســفة في زمانه مع 
رفضــه للذل واالنصيــاع للحاكم، يحث 
اجلموع بالسعي لتحقيق الغايات الكبرى.

أسباب فشل ثورة الزجن
توصل الباحث إلى اسباب فشل ثورة الزجن 

وخلصها مبا يأتي:
• افتقارها للبرنامــج الثوري: فقد الحظ 
أن العبيد هم وقود، وهم ال يتوافرون على 
هدفهم  الوعي،  قليلــو  وأكثرهم  ثقافة 
إشباع النقص احلاصل ملا عانوه من حرمان 
وفــوارق اجتماعية، إذ لم يتســنَّ لقائد 

برنامج  لتهيئــة  الكافي  الوقــت  الثورة 
أتباعه مشغولني باحلصول  و كان  فكري، 
على املغامن وحتقيق رغبات االنتقام لديهم.

• محدوديــة نطاق الثــورة: فقد اعتمدت 
على عنصر أساسي قوامه العبيد وأهمل 
الكثير من الناس، كما اشترك فيها فئة 
من األعراب البدو، إال أن الثورة اصطبغت 
بطبقيــة تكونت من العبيــد املطالبني 

بحريتهم ورفع الظلم عنهم.
كما اشترك فيها بعض العمال الزراعيني 
وغلمان الدباسني والتمارين وخدم البيوت، 
لقــد كان عمادهــا العبيد، وهــم الزجن 
العاملون في منطقــة البصرة ومن هنا 

كانت محدودية الثورة.
• عزلتهــا عن احلركات األخرى: لم يســَع 
علي بن محمد إلى التحالف مع حركات 
كانت متور في جســد الدولة العباســية 
املرتبك، فلم يقترب مــن ثورة القرامطة 

بقيادة حمدان قرمط، أو مع الثائر العنيد 
يعقــوب الصفار الــذي اســتولى على 
بــالد فارس، ولــو حتالف الــزجن مع بعض 
هذه القــوى حلدث خلــل واضح بجيش 
الدولة العباســية، وتغيرت موازين القوى 

واختلفت صفحات التاريخ.
• قمع الثــورة: بعد اندالع الثورة ومتكنها؛ 
أرســلت اخلليفة العديد مــن القادة لم 
يفلحوا في خنق الثــورة، فتفرغ )املوفق( 
حلربهم بعــد أن تهددت اخلالفة، وهو رجل 
قــوي، اســتخدم كل الوســائل ملعاجلة 
اخطار ثورة الزجن، ومتكن من إخمادها بعد 

مجازر رهيبة.
• التموين: وهــو عامل مهمم في صمود 
املقاتلني، فقد كانت البصرة أغنى مناطق 
احلكــم العباســي، ولها تأثيــر في ربط 
العراق بالعالم عن طريــق امليناء، ومنها 
يصل التموين إلــى )اخملتارة( عاصمة الزجن 

عن طريــق األعراب بتزويدهم بواســطة 
اإلبــل والغنــم والطعام، وقــد اصبحت 
للمؤن، ويذكر  اخملتارة مســتودعاً ضخماً 
املؤرخون أن اجليش العباســي أحرق بيادر 
التموين، ثم قطع طــرق التموين، ونكلوا 
باألعراب، وبذلــك أطبق على الزجن احلصار 

االقتصادي والعسكري.
• عدم كســر حاجز اخلوف: إن الشــعوب 
الثائــرة حتتاج إلى كســر حاجــز اخلوف 
النجاح،  وتواصل  بحركتهــا  تنهض  كي 
الثائرين  اخلــوف عنــد  وانكســار حاجز 
مينحهم املزيد من التصميم على مواصلة 
الطريق للنجاح واالستمرار بالثورة وحتريك 
اجلماهير، فقد اعتمــد )علي بن محمد( 
على نســيج واحد من الثوار وهم طبقة 
العبيــد الذين ال يفهمون الثورة ومبادئها 
السامية، ولم يســتطع من كسر حاجز 
أن  )املوفق(  بينما استطاع  اخلوف لديهم، 
يســتغل هذا اخللل بصورة أدق عن طريق 

الترغيب والترهيب.
• القوة العددية: إن أغلب القوى العددية 
في ثــورة الزجن كانت مــن طبقة العبيد، 
واجملتمــع يتكــون من شــرائح وطبقات 
متعددة، وهذه اخلاصية موجودة في جيش 
)علي بــن محمد(، مما ســبب حالة ارباك 
في اجليش واألنصار، أدت إلى نهاية الثورة 
احلتمية بعد ســنني من القتــال، فثورة 
تتكون من عنصر واحد مصيرها الفشل.

استنتاجات/
بعــد إعادة قراءة صفحــات الثورة خلص 

الباحث عالء الوردي إلى:
- إن هــذه الثــورة وقفت أمــام أكبر قوة 
عقدة  لكــن  اخلالفة،  وهــزت  حينــذاك 
االنتقام نحتت في تفكير أصحابها احلقد 
على األســياد، وغرزت في نفسية األتباع 

شهوة التشفي والتلذذ بالقتل والسبي.
- لم يســتطع )علي بن محمد( أن يأخذ 
وقته في عملية تنظيم جيشــه واألتباع، 
ولم يسعفه الوقت لبناء مجمع مستقر 
ذي أنظمــة، خاصة مع ســرعة األحداث 
وتصميم العباســيني القضاء على تلك 

الثورة.
- إن تلك احلركة انطلقت من عقد الظلم 
واقــع االضطهاد  باأللم من   والشــعور 
املنطقة،  فــي  واالقتصادي  االجتماعــي 
كانت بداياتها ذات نزعة حتررية وكان هذا 

من أهم أهدافها.
وافتقادها  التنظيمي  افتقارها للجانب   -

لبرنامج ثوري أدى لنهايتها.
.....................

الــزجن/  ثــورة وقائد، عــاء الــوردي، دار 
كلكامش، بغداد، 2021م.

مهدي علي ازبين

كتــاب يعيد قــراءة حركة متــرد عمادها 
العبيــد، أطلق عليهــا املؤرخــون )ثورة 
الباحث  املهمــة  الــزجن(، تصدى لهــذه 
عاء الوردي مبجموعة دراســات ضمتها 
املتون، وتوزعت علــى ثاثة فصول، وكل 
فصل انفتح على محاور عدة، لقد حاول 
الكاتب مثل باحثني آخريــن إعادة قراءة 
)ثورة الــزجن(  مبنظور اجتماعــي واٍع، مع 
ذكر األحداث التــي رافقتها وهّزت أركان 
اخلافة العباسية ملدة مليئة طويلة وما 

رافقها من أمور. 

تقدمي
حاول الباحث فّك الشفرات التي لم تذكر 
أسباب تسلط العسكر والقوة الغاشمة 
التي معها املال والعدة واجليش، وهذه حالة 
جاءت من مصــدر أحادي، لكــن احلقيقة 
خرجت من بني ركام الســنني برغم بعض 
الغموض وتغليفها بطابع سياســي من 
قبل بعض القوى التي وقفت ضد الثورات 

على مر السنني.
)ثورة  الباحــث في طبيعــة  لهذا يجــد 
الزجن( صعوبة في الوصــول إلى برنامجها 
ونظامها بسبب شّح املصادر، وما تعرضت 
لــه احلركة من تشــويه متعمــد وإخفاء 

الكثير من أخبارها وسير رجاالتها.
لقــد وقفت ثــورة الــزجن بوجــه الدولة 
العباسية وهي قريبة من عاصمة اخلالفة 
ســامراء، وكان لصمودها أســباب منها 
غفلة احلكومــة املركزية عن خطر الزجن إذ 
كان املعتمد العباســي ضعيفاً منشغالً 
باللهــو، حتى وصل خطر صاحب الزجن إلى 
دار اخلالفة، األمــر الذي دعاه ملصاحلة أخيه 

املوفق وإطالق يده بالتصدي للثورة.

تاريخ ثورات العبيد
مير الباحــث بنظرة فاحصــة على ثورات 
العبيــد عبــر التاريخ، فيذكر ثــورة )يونو 
الســوري( ســنة -132 135 ق.م، وهي أول 
انتفاضة بوجــه مالكي األرض التي عرفت 
بانتفاضة العبيــد في جزيرة صقلية، وقد 
متكن من جمــع انصار كثيرين من العبيد، 
حتى استطاع الســيطرة على مساحات 
واســعة من صقلية، وبعــد محاوالت من 
روما متكنت من إخماد الثورة والقبض على 

قائدها. 
أما الثــورة الثانية فكانت علــى يد عبد 
في  حدثت  )ســبارتاكوس(،  يدعى  روماني 
ســنة 104 ق.م، إذ نظم مترداً في مدرسة 
العبيد، ســرعان مــا ذاع صيتها، وانطوى 

»الزنج ثورة وقائد« لعالء الوردي.. حركة تمّرد عمادها العبيد

كان علي بن محمد 
يتحلى  بالكثير من الثقافة 

والمعرفة، فهو خطيب 
وشاعر، وله اطالع على 

الفلسفة في زمانه مع 
رفضه للذل واالنصياع 

للحاكم، يحث الجموع 
بالسعي لتحقيق الغايات 

الكبرى.

غاف الكتاب



البصرة ـ سعدي السند:
يعــد مهرجــان معهــد الفنون 
اجلميلــة للبنــات فــي البصرة، 
الــذي يحتفــي باليــوم العاملي 
للغة الضاد يومــا مميزا وكرنفاال 
تنوعت  اذ  العربيــة  باللغة  يليق 
من  املشاركات  وتعددت  الفقرات 
كل اقسام املعهد وبحضور بهي 
رســمي وتربوي أضاف للكرنفال 
فرحا خاصــا ليعطــي كل هذا 
انطباعــا مبــاركا بأن مســيرة 

املعهد حافلة بكل جيد وجديد.
املهرجــان – الكرنفــال الذي بدأ 
بتــاوة مباركة فــي كتاب اهلل 
على  الفاحتة  وقراءة سورة  العزيز 
امليامني  العــراق  شــهداء  أرواح 
واإلســتماع الى النشيد الوطني 
مــن طالبــات املعهــد ... والتي 
الكاتبــة خلود  بعرافته  قامــت 
اللغة العربية  الشاوي مدّرســة 
عدة  فيه  القيــت  املعهــد..  في 
كلمــات بدأتها الدكتــورة خلود 
الشــطري مديرة املعهد بكلمة 
باركت فيها للغة العربية يومها 
تقام  موضحــة  األغر  الســنوي 
ان في الثامن عشــر من كل عام 
باليوم  عامليــة  احتفــاالت  تقام 
العاملي للغــة العربية وهو اليوم 
الذي قررت فيه األمم املتحدة سنة 
لغة  العربية  اللغة  اعتماد   1973
رســمية، للجمعية العامة لألمم 

املتحدة من بني ست لغات فقط 
من أصل ٦٠٠٠ لغــة في العالم 
اليونســكو  ثم جعلته منظمة 
يوما عامليا للعربية.... ووجدنا من 
الضروري جــدا أن يكون ملعهدنا 
حضــوره اجلميل املطلــوب ملثل 
هذه املناســبة فهي لغة القران 
لغة  كونها  ونقدســها  الكــرمي 
الطقوس العبادات االســامية و 
ســعتها وعظمتها وتفردها من 

بني اللغات.
باملناســبة  كلمــات  أعقبتهــا 
وعــروض  تراثيــة  وأغنيــات 
املعهــد  لطالبــات  مســرحية 
ثــم مت افتتاح املعرض الشــامل 
ملدرســات ومدرســي املعهد في 
ومنها  االبداعية  االختصاصــات 
الفنون التشــكيلية و التصميم 
والفخار واخلزف واخلط والصناعات 
اظهــرت  اذ  وغيرهــا  اليدويــة 
ابداعا من طراز خاص  املعروضات 
كان موضــع اعجــاب احلضــور 
ومنهم أهل االختصاص في شتى 
الوان النتاجــات املعروضة ومنها 
الذي قال عنها  الرسم  ما يخص 
املهتمــون ان اللوحات املعروضة 
بأنها  للجميع  انطباعــا  اعطت 
ترتبط بقوة مع فنون اخلصوصية 
بها  تتحلى  التــي  التشــكيلية 
لوحات املعــرض عبر مضامينها 
يبقى  الذي  التشكيلي  األلق  ذات 

في الذاكــرة عبر احتواء اللوحات 
على تفاصيــل النجاح بالتعامل 
مع املدارس الفنية املعروفة عامليا 
التعامل  الطالبات  أجــدن  والتي 
معها ومنها الواقعية والواقعية 
التجريدية  واملدرســة  الرمزيــة 
والرومانسية والتكعيبية وغيرها 
وكانــت كل لوحــة تتحدث عن 
به من  ماتتســم  عبر  نفســها 
موضوعية تشــكيلية يرى فيها 
في  واضحة  تقنيــات  املشــاهد 
اللوحة وهذا  التعامل مع أحداث 
دليل على ان املدرسني واملدرسات 

في هذا املعهد قــد أدوا الواجب 
في األرتقــاء مبواهــب الطالبات 
اضافة الى لوحات اخلط والزخرفة 
اليدويــة  احلــرف  ومعروضــات 
والنحــت والفخــار واخلزف فقد 
اثبنت املشــاركات جــدارة مبهرة 
نتاجاتهن وهي فرصة مثمرة  في 
للنهوض  املعهــد  يســتثمرها 
مبســيرته الفنية التي تزداد ألقا 
تربويــا وابداعيـــا فــي كل عام 

دراسي .
وفي جناح معرض الكتب تنوعت 
موجودات مكتبــة املعهد والتي 

بقابليات  األمثل  باألرتقاء  تسهم 
الطالبــات حيث تعتبــر املكتبة 
املدرســية مركز إشــعاع ثقافي 
وعلمي وأداة فاعلة تســاعد في 
ونشــر  الدراســية  املناهج  إثراء 
الثقافــة العامــة للطلبة فهي 
واملهارات  باخلبــرات  الطلبة  تزود 
التي تســاعدهم على توســيع 
العادات  لديهــم  وتنمي  أفقهم 
القرائيــة وتعرفهــم مبحيطهم 
واجملتمع  احمللية  بيئتهم  و  املباشر 
احمللي اذ تسهم وتتحمل املكتبة 
في  املســؤوليات  أكبر  املدرسية 

إعداد الفرد، وحتقيق منوه بشــكل 
اجلســدية  اجلوانب  مــن  متوازن 

والنفسية واألخاقية والعلمية.
أقــام معهــد الفنــون اجلميلة 
تزامنا  السنوي  مهرجانه  للبنات 
مع يوم الضــاد بحضور عدد من 
التربويــني وأولياء األمــور صباح 
اخلميس ٢٢/١٢/٢٠٢٢ على مسرح 

وقاعات املعهد.
 وفي مســتهل املهرجــان ألقت 
الدكتــورة خلود  مديــرة املعهد 
الشــطري« كلمــة أكدت  جبار 
الفني  العطاء  أهمية  على  فيها 
لنتاجــات الطالبات مما يشــكل 
نقلة نوعية في مســيرة املعهد، 
مشــيدة بجهود ماك وطالبات 
املعهد والتي أثمرت عن املزيد من 

الطاقات االبداعية.
فعاليــات  املهرجــان  وشــهد 
متنوعة لطالبات املعهد وافتتاح 
التشــكيلية  للفنون  معــارض 
واحلــرف اليدوية وأعمــال اخلزف 
معرض  وكذلــك  والســيراميك 
للكتــب أظهرت مواهــب رائعة 
للطالبــات والــكادر حيــث عبر 
احلضور عن إعجابهم مبا شاهدوه 
من جتارب سيكون لها شأن كبير 
في املســتقبل وقدموا شكرهم 
واملاك  املعهد  إلدارة  وتقديرهــم 
على جهودهم الكبيرة في إظهار 
الوجه املشرق للعملية التربوية .
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ملونشريط
روبوت حسناء تدردش مجانًا 

بعدة لغات
ابتكر باحثون فــي كندا روبوتًا أنثويًــا يوفر خدمات 
الدردشــة اجملانية بعدة لغات من بينهــا اإلجنليزية، 

والعربية، واألملانية، والفرنسية.
وذكرت مواقــع تقنية متخصصــة أن الروبوت الذي 
أطلق عليه اســم “ليا 27” على هيئة سيدة شقراء 
يستخدم الذكاء االصطناعي للتواصل عبر الرسائل 
النصية أو عبر الهاتف مع اآلخرين على مدار الساعة 

طوال أيام األسبوع.
ويهــدف القائمون علــى تطوير “ليــا 27” إلى إيجاد 
روبوت للدردشــة يكــون أكثر واقعية ال ســيما من 

ناحية الذكاء واالتصال العاطفي.
ويزعــم القائمون على املشــروع أن “ليا 27” حققت 
درجات عالية في اختبار الذكاء العاطفي، مما يدل على 
قدرتها على التعرف على مشاعر اآلخرين واالستجابة 
لهــا، عاوة على ذلك، فقد تفوقت في اختبار الذكاء، 

حيث أظهرت قدراتها املعرفية الفائقة.

»تويتر« يطرح ميزة جديدة 
للمستخدمين

ســتقوم منصة التواصل االجتماع »تويتر«، بتعديل 
ميزة عــدد املشــاهدات التي مت طرحهــا مؤخراً، مما 
إذا رغبوا  بإيقاف تشــغيلها  يسمح للمستخدمني 
ذلك، وفقاً ملا ذكره الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون 
ماسك، في تغريدة رداً على تعليق أحد املستخدمني 

على التصميم اجلديد.
وقال ماســك، مشــيراً إلــى أن األداة التي تســمح 
لألشــخاص مبعرفة عدد املرات التي شــوهدت فيها 
تغريدتهــم: »ســنقوم بترتيب اجلماليــات وإضافة 
إعــدادات إليقافهــا، لكنني أعتقد أن كل شــخص 

تقريباً سيحبها«، وفقاً ملا ذكرته »بلومبرغ«.
وبشــكل منفصل، نفى ماسك تقريراً بأنه أمر بإزالة 
 ،»ThereIsHelp#« ميزة »تويتــر«، واملعروفة باســم
والتي روجت للخطوط الساخنة ملنع االنتحار وموارد 
السامة األخرى. وذكرت »رويترز« نقاً عن مصادر، أن 

امليزة كانت مختفية في األيام القليلة املاضية.
ويتفاعل امللياردير بنشاط مع اقتراحات املستخدمني 
حول كيفية حتسني منصة التواصل االجتماعي منذ 

استحواذه على 44 مليار دوالر.

رسم متحرك مبهر لكيفية 
تغير فصول األرض حول الشمس

في شهر ديسمبر من كل عام، ميثل االنقاب الشتوي 
البداية الرســمية لفصل الشتاء الفلكي في نصف 

الكرة الشمالي ويشهد أقصر يوم في السنة.
وهــذا العام، حــدث االنقاب الشــتوي كالعادة في 
21 ديســمبر، في الســاعة 21:48 بتوقيت غرينتش، 
ما يعني أنه مــن اآلن فصاعدا، بالنســبة للنصف 
الشــمالي من الكرة األرضية، سيكون كل يوم أطول 

مما سبقه خال األشهر الستة املقبلة.
ويعتقــد علماء الفلــك أنه منذ مليارات الســنني، 
اصطدم جسم بحجم املريخ باألرض، ما أدى إلى ترك 
كوكبنا مائا، وهو ميان محور دوران الكوكب األرضي 
بالنسبة للعمود على مستوي الدوران الذي تدور فيه 

الكواكب حول الشمس.
وهذا النتوء القدمي هو ما تسبب في الفصول األرضية 
- أوقات السنة التي لها أمناط طقس محددة للغاية 
وســاعات من ضوء النهــار تختلــف باختاف خط 
العرض. وتشــهد معظم األماكــن أربعة فصول أو 
مواسم ملحوظة: الربيع والصيف واخلريف والشتاء.

وقامت إليانورا لوتز، التي تعمل حاليا محرر رسومات 
فــي صحيفة »نيويــورك تاميز«، بتحويــل مجموعة 
من البيانات املتاحة من وكالة ناســا ووكالة املسح 
اجليولوجي األمريكية، وناتشــورال إيرث، إلى رســوم 
متحركة في عام 2019، توضح كيف تتغير الفصول 

مع مدار األرض حول الشمس.

بغداد - وداد إبراهيم: 

اقــام احتاد الصحفيــني العراقيني 
فرع النجف االشــرف بالتعاون مع 
البــورد االمريكــي للتدريب واعداد 
القــادة »ملتقى العــراق التدريبي 
الثالث« فــي قصر الضيافة مبدينة 
الكوفة في الثاني والعشــرين من 
الشــهر اجلاري، ومبشاركة اكثر من 
وتدريبية  تنموية  شــخصية   200
احملافظات  جميــع  مــن  واعامية 
وبــإدارة املــدرب الدولــي »فــاح 
اخلزاعي« رئيس اللجنة التنظيمية 

للملتقى.

كرنفال لنبذ الطائفية 
 واعلــن اخلزاعي للصبــاح اجلديد 
قائا: ان هذا امللتقى يقام ســنويا 
وبــدأت االســتعدادات لــه قبــل 
اشــهر من اجل ان يكــون ملتقى 
يليق مبســتوى العــراق العظيم، و 
باالهداف االنسانية والتنموية التي 
جاء من اجلها وباملدربني واحملاضرين 
والذين قطعوا مسافات بعيدة من 
اجل احلضور املشــاركة مبا لديهم 
من مهام ومعلومــات تدريبية في 
مجــال التنمية البشــرية فلدينا 
مشــاركون  من »البصــرة وبغداد 
وديالى«  وكركوك  قار  وذي  والرمادي 
وغيرها من مدن الباد، ومن املؤمل 
ان يكون ملتقــى عامليا  في دوراته 
املقبلــة  مبــا يضم مــن منهاج 
وجــدول اعمال مت اعــداده من قبل 

جلنة خاصة به، ويعد كرنفاال لنبذ 
كل  وتوحيد  والعنصرية  الطائفية 
شخصيات  يضم  اذ  العراق  اطياف 
علميــة وفكريــة واكادميية وادبية 
ودينية وفنية واساتذة جامعات في 
بغداد ومدن اخرى  ومبختلف اجملاالت 

وشخصيات  متتلك جتارب ومهارات 
البشــرية  من  التنمية  عالية في 
اجل اعطاء وعــرض ما لديهم من 
مواهب ومهارات في مجال التنمية 
البشــرية، واعداد جيل من املدربني 
يعمل من اجــل تغيير ونبذ االفكار 

التــي تهدم اجملتمــع والعمل على 
احياء افكار جديدة خاقة متطورة 
نســعى من خالها  لبناء االنسان 

العراقي اجلديد.
وامللتقى يعد خيمة  اخلزاعي:  وتابع 
مدربــي  كل  فجمعــت  نصبــت 

الى  الشمال  من  البشرية  التنمية 
العراق  اجلنوب حتت شــعار كلنــا 
ويهــدف الى التعريــف بالطاقات 
واملبادرات التي متتلكها شخصيات 
عراقيــة لم يركز عليهــا االعام ، 
وهذا ما جعله من امللتقيات املهمة 

واجلادة .

محاضرات وقصائد   
امللتقى محاضرات قدمها  وتضمن 
عدد من االســاتذة واخملتصني منها 
محاضرة عــن التصالح مع الذات 
قدمتها د. »سميرة حسن عطية« 
من بغداد، ومهارة فن االلقاء قدمها 
البكري«  املهندس »حيدر عبد اهلل 
مــن مدينة بابل فيمــا قدم املدرب 
»طارق هداب جــواد« من محافظة 
ذي قــار محاضرة عن ســر الطاقة 
»ســهاد  املدربة  وحتدثت  اخلفيــة، 
عبد الرزاق عيسى« من البصرة عن 
التعليم  في  واســتخدامه  اللعب 
وكانت محاضــرة د. »احمد صبيح 
عبــد« مــن النجــف عــن مهارة 

التحفيز.
وتخللت احملاضرات مناقشــات من 
احلضــور وقصائد شــعرية قدمها 
عــدد من الشــعراء تغنــت بحب 
العــراق وعظمة تاريخــه ومجده 
والعلماء  والكتــب  العلم  ومبدينة 
الشــاعر  منهم  الكوفة  مدينــة 
»على محمد السماري من النجف 
من  يونــس«  »جنــان  والشــاعرة 
البصــرة. ومت توزيع الدروع للمدربني 
وشــهادات للمشــاركني ،واشــاد 
عدد من احلضور بحســن الضيافة 
وترتيب  والتنظيــم  واالســتقبال 
املواعيــد واحملاضرات وعبر بعضهم 
عن ســعادتهم مبا ساد امللتقى من 
اجواء احملبــة واالخوة بــني اطياف 

العراق وقومياته.  

انطالق اعمال »ملتقى العراق التدريبي الثالث« 
السنوي في الكوفة

بالتعاون بين اتحاد الصحفيين في النجف والبورد االميركي

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

إذا مت  أنــه  أظهرت دراســة حديثة 
القشــرة  املــوز وجتفيف  تقشــير 
وطحنها إلى دقيق، فيمكن حتويلها 
إلى منتجــات مخبــوزة ذات مذاق 
لطيــف، إن لــم يكــن أفضل من 

املنتجات القائمة على القمح.
ولئن لم تكن قارئا مخلصا ملدونات 
الطبــخ النباتــي أو مــن محبــي 
Nigella Lawson، فرمبــا لــم تكن 
لتفكر أبدا في الطهي باســتخدام 
قشر املوز. لكنها ليست آمنة متاما 
فحســب، بل أظهــر العلماء أيضا 

أنها مفيدة حقا لك. 
عندمــا مت اختبار طعــم منتجات 
أنهم  املســتهلكون  أفاد  جتربتهم، 

سعداء بالنكهات متاما. 
وســتحصل أيضا على دعم سخي 
مــن املعــادن والعناصــر الغذائية 

املقاومة للسرطان. 
وعلى اجلانب الســلبي، فإن إضافة 
املوز نتجت  الكثير من طحني قشر 
عنهــا كعــكات ذات بنيــة صلبة 
إلى حد ما، ورمبــا مع جميع األلياف 
ولكن عندمــا مت صنع  اإلضافيــة. 
دفعات من الدقيق الذي يحتوي على 
نسبة %7.5 من قشر املوز املطحون، 
حقق نسيج ملفات تعريف االرتباط 

توازنا أكثر جاذبية.

وتشــير النتائج إلى أن اســتخدام 
دقيق قشــر املوز في اخلبز والكعك 
واملعكرونة قد يكون أمرا يســتحق 

النظر فيه أيضا.

وفــي العــام املاضي، على ســبيل 
املثــال، وجدت دراســة أجريت على 
كعكة قشــر املوز أن اجللد األصفر 
للفاكهة يوفــر لونا غذائيا طبيعيا 

للمنتج اخملبوز باإلضافة إلى التعزيز 
الغذائي.

وفي غضــون ذلك، وجدت دراســة 
أجريــت عام 2016 أن اســتبدال ما 
يصل إلــى %10 من دقيــق القمح 
بدقيق قشر املوز ميكن أن يثري اخلبز 
اخملبــوز مبحتويات عالية من البروتني 

والكربوهيدرات والدهون.
كما أن تناول قشــرة هذه الفاكهة 
ليس مجرد خيار صحــي، بل ميكن 
أن يســاعد في تقليل هدر الطعام. 
ويوجد حوالي %40 من وزن املوز في 
قشــرته، وفي معظم األحيان، يتم 
التخلص من هذه القشــرة املليئة 

باملغذيات. 
وميكن لقشــور املــوز إطالة العمر 
املنتجات ألن  لبعــض  االفتراضــي 
القشــور لهــا خصائــص مضادة 

لألكسدة ومضادة للميكروبات.
وينطبق األمر نفســه على قشــور 
الفاكهة األخرى أيضا، مثل قشــر 
املاجنــو، والذي وجد أيضــا أنه يعزز 
خصائــص مضادات األكســدة في 
الكعكة ويحســن نكهتها. لذلك 
التــي تقوم فيها  القادمة  املرة  في 
بتجريد ثمرة مــوز من الداخل، ضع 

في اعتبارك االحتفاظ بالقشرة.
 ACS وقد نُشرت الدراسة في مجلة

.Food Science & Technology

فائدة غير متوقعة لقشر الموز

ضّم العديد من الفعاليات االبداعية .. 

معهد الفنون الجميلة للبنات في البصرة يقيم مهرجانه السنوي 
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لندن ـ وكاالت:

بدأ مانشســتر يونايتد للتأقلم 
مــن جديــد مــع احليــاة بدون 
النجــم البرتغالي كريســتيانو 
معه  التعاقد  إنهاء  بعد  رونالدو، 
بالتراضــي مؤخــرا، عقب حواره 
املثير للجدل مــع بيرس مورجان 
قبل املونديال، والــذي انتقد من 
خالله بشــدة املــدرب إيريك تني 
هــاج وإدارة النادي.وهــذه هــي 
املرة اخلامســة التي يرحل فيها 
رونالــدو عن أحــد األندية طوال 
صحيفة  واستعرضت  مسيرته، 
»ديلــي ميــل« البريطانية، تأثير 
رحيل النجم البرتغالي على تلك 

األندية في السطور التالية.

سبورتينج لشبونة
ظهــر رونالــدو كفتــى مراهق 
موســم  في  لشــبونة  رفقــة 
(-2002 2003(، وســجل في ذلك 
املوســم 5 أهداف في 31 مباراة، 
ليجذب أنظار العديد من األندية 
أليكس  الســير  رفض  األوروبية، 
دون  لشبونة  مغادرة  فيرجسون، 
التعاقد مع البرتغالي، بعد مباراة 
ودية جرت بني الفريقني، ليضمه 

مقابل 12,2 مليون إسترليني.
وعقــب رحيــل رونالــدو، أنهى 
املركز  فــي  الدوري  ســبورتينج 
التأهل  وفرط في بطاقة  الثالث، 
لــدوري األبطال لصالــح الغرمي 
بنفيكا بعد تتويج بورتو باللقب، 
كما ودع منافســات كأس االحتاد 
األوروبي مبكــرا من الدور الثاني.

وبدأ ســبورتنيج يستعيد بريقه 
مــن جديد في موســم )-2004 
2005(، بالوصول إلى نهائي كأس 
االحتاد األوروبي، قبل اخلسارة أمام 

سيسكا موسكو.

مانشستر يونايتد
قــدم رونالــدو عروضــا مذهلة 
رفقة اليونايتد في فترته األولى، 
مســجال 118 هدفــا فــي 292 
مباراة، وتوج بلقب البرمييرليج 3 
مــرات ودوري األبطال مرة واحدة، 
لينتقــل إلــى ريــال مدريد في 

مليون   80 مقابــل   2009 صيف 
رونالدو،  رحيل  إســترليني.وبعد 
فقد اليونايتــد لقب البرمييرليج 
فــي املوســم التالي مباشــرة 
لصالــح تشيلســي، وودع دوري 
األبطــال من ربــع النهائي أمام 
يســتمر  لم  ميونخ.ولكن  بايرن 
حيث  كثيــرا،  اليونايتد  تراجــع 
الدوري في موسم  لقب  استعاد 

(-2010 2011(، ووصل إلى نهائي 
دوري األبطال في نفس املوســم 

قبل اخلسارة أمام برشلونة.

ريال مدريد
تتحــدث أرقام رونالــدو مع ريال 
مدريد عن نفســها، بتســجيل 
438 مبــاراة،  450 هدفــا فــي 
مرات   4 األبطال  بدوري  والتتويج 

مرتني.وفي  اإلســباني  وبالدوري 
33 عاما، وبعد  2018 وبعمر  عام 
شعوره باخليانة من قبل إدارة ريال 
مدريد لعدم حتســني عقده بعد 
االنتقال  قــرر  للفريق،  قدمه  ما 
إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون 

إسترليني.
حتســن  رونالدو،  رحيــل  وعقب 
الوضــع االقتصــادي بتخلــص 

الريال من 42 مليون إســترليني 
من أجره الســنوي، ولكن فشل 
الفريق في محاولة تعويضه بعد 
التعاقد مــع ماريانو من صفوف 
ليون.وأنهى ريال مدريد املوســم 
التالي في املركــز الثالث وبفارق 
19 نقطة عن برشــلونة وبجمع 
أســوأ حصيلة من النقاط منذ 
وودع   ،)2002  2001-( موســم 
الفريــق دوري األبطــال من ثمن 
في  املدوي  بالســقوط  النهائي 
البيرنابيــو أمام أياكــس )1-4(، 
وخــرج من نصــف نهائي كأس 
ملك إســبانيا أمام برشــلونة.

ولكن بعد ذلك املوسم الكارثي، 
بالتتويج  بريقه  الريال  اســتعاد 
بلقب الــدوري مرتني، إضافة إلى 
مجددا  األبطال  دوري  اســتعادة 

املوسم املاضي.

يوفنتوس
بلقب  يوفنتوس  مع  رونالدو  توج 
الدوري اإليطالي مرتني، وســجل 
101 هدف في 134 مباراة، ولكن 
لم ينجــح في التتويــج بلقب 
ليرحل لصفوف  األبطــال،  دوري 
املاضي  العام  يونايتد  مانشستر 

مقابل 12,8 مليون إسترليني.
وبعــد رحيــل رونالــدو، أنهــى 
اإليطالي في  الــدوري  يوفنتوس 
املركز الرابع، مســجال 57 هدفا 
فــي الــدوري مقابــل 77 هدفا 
ســجلهم الفريق في املوســم 
وودع  الفريق،  مع  لرونالدو  األخير 
دوري األبطال مــن ثمن النهائي 
أمام فياريال، وخسر نهائي كأس 
إيطاليا أمــام إنتر.وبالتالي دائما 
للفريق  األول  املوســم  ما يكون 
رونالدو صعبا  يرحل عنــه  الذي 
للغاية، فهل يعاني اليونايتد من 

نفس األمر أم يتغير الوضع؟

لعنة رونالدو التاريخية تطارد 
اليونايتد مع استئناف البريميرليج بيروت ـ وكاالت:

إليتش، املدير الفني ملنتخب  أعلن ألكســندر 
لبنان، القائمة الرئيســية ملعســكر منتخب 
األرز فــي اإلمارات.وضمــت قائمــة لبنان، كال 
من:«مهــدي خليــل، علــي الســبع، أنطوان 
الدويهــي، جــورج ملكي، ألكســندر ملكي، 
مكســيم عون، محمد احلسيني، أندرو صوايا، 
محمد حايك، ســعيد عواضــة، محمد علي 
دهيني، نــادر مطر، علي احلاج، مهدي زين، وليد 
شور، حســن ســرور، خليل بدر، محمد ناصر، 
دانيــال حلود، غبريال بيطار، كرمي درويش، محمد 

قدوح، زين فران، علي طنيش«.
واستبعد مدرب لبنان، قائد منتخب األرز حسن 
معتوق، حيث كشــف في وقت ســابق غيابه 
بســبب اإلصابة، كما اســتبعد محمد حيدر 
وربيــع عطايا.وتغادر بعثة لبنــان إلى دبي، في 
الرابعة عصر أول أمس، لالنخراط في معسكر 
ميتد حتــى 31 كانون األول احلالي، خلوض مباراة 
ودّية مع منتخب اإلمارت يــوم اجلمعة املقبل، 

على استاد آل مكتوم في نادي النصر.

لندن ـ وكاالت:
حقق هاري كني، مهاجم توتنهام هوتســبير، 
رقما مميزا خالل مباراة فريقــه أمام برينتفورد، 
ضمن منافسات اجلولة 17 من الدوري اإلجنليزي 
املمتاز.وسجل كني هدف فريقه األول في املباراة 
بالدقيقة 65، وتشير النتيجة حاليا إلى تعادل 

توتنهام هوتسبير وبرينتفورد بنتيجة )2-2(.
ووفقا لشــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن هاري 
كني ســجل أهدافا في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
بجولة »البوكسينج داي« أكثر من أي العب آخر 
في تاريخ املســابقة.ووصل كني إلى هدفه رقم 
10 في البوكســينج داي، كما أنه زار الشباك 

في كل مرة شارك بها بتلك اجلولة.
ويأمل توتنهــام بقيادة مدربه اإليطالي أنتونيو 
كونتي، تعزيز حظوظه في التأهل إلى مسابقة 
دوري أبطال أوروبا املوســم املقبــل، علما بأنه 

يحتل حاليا املركز الرابع على سلم الترتيب.

عمان ـ وكاالت:
توج التونســي فهمي الهادي، محترف فريق 
السلط، بلقب هداف الدوري األردني لكرة اليد 
مع ختام البطولة.واستطاع محترف السلط 
الهادي تسجيل 93 هدفا في البطولة، حيث 
ســاهم مســاهمة فاعلة في قيادة فريقه 

للظفر بلقب الدوري.
رئيس االحتاد  املنســي،  الدكتور تيسير  وقام 
األردني لكرة اليد بتســليم الهــادي جائزة 
هــداف الدوري، بحضور رئيس نادي الســلط 
خالد عربيات.وتوج فريق الســلط أمس األول 
بلقب دوري أندية الدرجــة األولى لكرة اليد، 
بعــد فوزه على منافســه العربــي بنتيجة 
34-30 فــي املباراة التي جمعتهما في صالة 
األميرة ســمية مبدينة احلسني للشباب في 

ختام املنافسات.
وجنح الســلط في احلفاظ على صدارته بعد 
أن رفع رصيده إلى 24 نقطة، نالها من خالل 
حتقيــق الفوز في جميــع لقاءاته.وجاء فريق 
األهلي باملركــز الثاني برصيد 18 نقطة، تاله 
فريق احلســني إربد باملركز الثالث برصيد 14 

نقطة.

إليتش يعلن قائمة 
لبنان لمعسكر اإلمارات

هاري كين يكتب تاريخا 
باسمه في البوكسينج داي

الهادي يحصد جائزة هداف 
الدوري األردني لليد

رونالدو

جانب من التتويج

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

حسم بوسطن ســلتيكس موقعة 
صــدارة املنطقــة الشــرقية بفوزه 
-139 الكبير على ميلووكــي باكس 
118 األحــد فــي دوري كرة الســلة 
واصل  فيما  للمحترفــني،  األميركي 
سيكســرز  ســفنتي  فيالدلفيــا 
املتتالية بتغلبه  انتصاراته  مسلسل 

على نيويورك نيكس 112-119.
ويدين بوسطن بفوزه الرابع والعشرين 
في 34 مباراة وتعزيز سجله كأفضل 
فريق في الــدوري بأكمله، الى جايلن 
براون وجايسون تايتوم، إذ سجل األول 
13 من نقاطه الـ29 في الربع األخير، 
وتألــق الثاني بتســجيله 41 نقطة.
ولعــب تايتــوم الدور الرئيســي في 
فوز فريقه بعدما ســجل 20 نقطة 
في الربع الثالث، ليوســع الفارق من 
نقطة فــي بداية الربع الى 14 نقطة 
100-86 في نهايته، قبل أن يســتلم 
الربع األخير هجوماً  املبادرة في  براون 
ودفاعــاً علــى جنم باكــس اليوناني 
يانيس أنتيتوكومنبو الذي ســجل 27 
نقطة مــع 9 متابعات من دون جتنيب 

فريقه الهزمية احلادية عشــرة في 33 
مباراة.

وعلق تايتــوم على الفوز قائالً: »إنهم 
من بــني أفضــل الفرق فــي الدوري 
ومــن املميز دائمــاً أن تلعب يوم عيد 
امليــالد. كل مــا أردناه هــو أن نقدم 
هدية جلمهورنــا وأن نخرج بانتصار«.
وجنح تايتــوم في 14 مــن محاوالته 
الـ22 وأضــاف 7 متابعات و5 متريرات 
في  مبساعدة  تايتوم  حاسمة.وحظي 
التســجيل من جميع الالعبني الـ11 
اللقاء،  فــي  الذي شــاركوا  اآلخرين 
الســيما براون الذي جنــح في 11 من 
محاوالته الـــ19، بينها 5 ثالثيات من 
أصل 9 محاوالت.وأشاد تايتوم بزميله 
براون، قائالً »كان عدائياً. كان على قدر 
املســؤولية عندما كنا بأمس احلاجة 
اليه، الســيما في بداية الربع الرابع. 

نحن نؤمن به دائماً«.
وقاد الكاميروني جويل إمبيد وجيمس 
هاردن فيالدلفيا ســفنتي سيكسرز 
لفــوزه الثامن توالياً والعشــرين في 
32 مباراة، وجاء على حساب نيويورك 
نيس 119-112، وذلك بعدما ســجل 
األول 35 نقطة مع 8 متابعات والثاني 

29 مع 13 متريرة حاسمة.

ولم تكن النقاط الـ35 التي سجلها 
جوليوس راندل كافية لتجنيب نيكس 
والسادســة  توالياً  الثالثة  الهزميــة 
عشرة هذا املوسم بعد لقاء بدا فيه 

األقرب الى الفــوز نتيجة تقدمه في 
الشوط األول بفارق 14 نقطة.

لكــن سيكســرز بقــي قريبــاً من 
مضيفه ثم انتقلــت الدفة لصاحله 

في الربع األخيــر بفضل أربع ثالثيات 
من الســنغالي األصل جــورج نيانغ.
وحقق دنفر ناغتس فوزه الرابع توالياً 
والســابع في آخــر ثمانــي مباريات 

بتغلبــه على فينيكــس صنز 128-
125 بعــد التمديد، معــززاً صدارته 
للمنطقة الغربيــة بـ21 فوزاً في 32 

مباراة.
ويدين ناغتس بهذا الفوز الى الصربي 
نيكــوال يوكيتــش الــذي تعملــق 
بتســجيله 41 نقطة مع 15 متابعة 
و15 متريرة حاسمة، فيما ساهم آرون 
13 متابعة  غوردون بـ28 نقطة مــع 
وجمــال موراي بـ26 مــع 5 متابعات 

ومثلها متريرات حاسمة.
وعلق يوكيتش على األداء الكبير الذي 
الـ«تريبل  بعد حتقيقــه  قائالً  قدمه، 
دابــل« الســابع للموســم والثالث 
والثمانني في مسيرته »إنه أمر جميل 
لكنها مجرد مبــاراة واحدة. بإمكان 

اجلميع تقدمي مباراة واحدة جيدة«.
وبات ناغتس بهذا الفــوز الذي يدين 
ملوراي كونه صاحب الفضل  به أيضاً 
في إدراك التعــادل 113-113 قبل 11 
ثانية على نهاية الربع الرابع بســلة 
فــي صدارة  اســتعراضية، متقدماً 
أمام  بفــارق مباراة  الغربية  املنطقة 
ممفيــس غريزليــز الذي خســر أمام 
اللقب  غولدن ســتايت ووريرز حامل 
109-123 فــي لقاء تألــق خالله في 

صفوف األخير جوردن بول الذي يعوض 
املصاب في  غياب ســتيفن كــوري، 
سجل  بعدما  طريقة  بأفضل  كتفه، 
32 نقطــة رغم طرده فــي آخر 9.20 

دقيقة.
مني لــوس أجنليس ليكــرز بهزميته 
الرابعة توالياً والعشرين هذا املوسم، 
بسقوطه على أرض داالس مافريكس 
ايقاف  عــن  بعدمــا عجز   124-115
النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 
الذي سجل 32 نقطة مع 9 متابعات 
ومثلها متريــرات حاســمة في لقاء 
كشــف حاللــه صاحــب الضيافة 
النقــاب عن متثــال لنجمــه األملاني 
الســابق ديرك نوفيتسكي الذي قاده 

الى لقب الدوري عام 2011.
وبرغم جهود ليبرون جيمس الذي كان 
أفضل مسجل في اللقاء بـ38 نقطة 
مع 6 متابعات و5 متريرات حاســمة، 
عجز ليكرز عن احملافظة على التقدم 
الذي بناه في نهاية الشوط األول )54-
43(، وخســر اللقاء فعليــاً في الربع 
الثالث الذي حســمه مافريكس 51-
21، ملحقــاً بضيفه الهزمية في رابع 
مباراة له مــن دون جنمه اآلخر أنتوني 

ديفيس املصاب في قدمه اليمنى.

سلتيكس يحسم موقعته مع باكس وفوز جديد لسيكسرز
في دوري السلة للمحترفين

دوري السلة

8:30 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ بورنموث
مان يونايتد ـ نوتينغهام

الدوري اإلنجليزي

ميونيخ ـ وكاالت:
األملانيــان  الســائقان  يعــود 
سيباســتيان فيتيــل وميــك 
جديد  من  للتنافس  شــوماخر 
فــي بطولــة ســباق األبطال 
لرياضات الســيارات، الذي يقام 
املوسم.وتوج  نهاية  بعد  سنويا 
فيتيل بلقب بطــل العالم في 
سباقات  ضمن  السائقني،  فئة 
سيارات فورموال1، ما بني عامي 
2010 و2013، قبــل أن ينهــي 
مســيرته الرياضيــة بنهايــة 

املوسم املاضي.
فــي املقابــل، انضــم ميــك 
أســطورة  ابــن  شــوماخر، 
ســباقات الســيارات األملانــي 
مايكل شــوماخر، بطل العالم 
7 مــرات، لفريــق مرســيدس، 
كســائق احتياطي في املوسم 
املنظمة  اللجنة  املقبل.وذكرت 

للبطولة أن شوماخر سينافس 
الفردي  أيضا فــي منافســات 
لسباق األبطال، الذي يجمع بني 
السائقني من مختلف سالسل 

اجلليد  على  الســيارات  رياضة 
والثلج، حيث يقام يومي 28 و29 
كانون الثاني املقبل في منطقة 

بيتي هافسباد بالسويد.

القاهرة ـ وكاالت:
ســحبت قرعة بطولــة كأس األمم 
اإلفريقية للشــباب )حتت 20 عاما(، 
الوطنية  املنتخبــات  مركــز  فــي 
بالسادس من أكتوبر في مصر.ومن 
املقــرر أن حتتضن مصــر البطولة، 
في فبراير/شــباط املقبل، مبشاركة 
12 منتخبــا، مت تقســيمهم إلى 3 

مجموعات.

وجــاءت القرعة صعبــة للفراعنة، 
بســبب تواجد منتخبي السنغال، 
تعد  بينما  اجملموعــة،  ونيجيريا في 
»ثأريــة« ملنتخــب تونس.وتصطدم 
تونس بجامبيــا التي خطفت منها 
املركــز الثالــث في نســخة العام 
املاضي مبوريتانيا، بعد الفوز بركالت 
التي  املبــاراة  في   ،)2-4( الترجيــح 
وأســفرت   ...)0-0( بالتعادل  انتهت 

القرعة عن اجملموعات التالية: األولى: 
مصر، موزمبيق، السنغال، نيجيريا.. 
الثانية: أوغندا، أفريقيا الوســطى، 
جنوب الســودان، الكونغو.. الثالثة: 

جامبيا، تونس، بنني، زامبيا.
يذكــر أن البطولــة تقــام فــي 3 
مالعب، هي »استاد القاهرة واستاد 
قناة  هيئة  واســتاد  اإلســكندرية 

السويس«.

قرعة نارية لمصر بأمم إفريقيا للشباب

أبو ظبي ـ وكاالت:
تــوج فريــق هاوكــس، بلقــب 
النســخة األولى من دوري التنس 
العاملي، الــذي أقيم بالتعاون مع 
مجلس دبــي الرياضي، وتواصلت 
فعالياته على مــدار 6 أيام بدبي 
واختتمت  أرينــا،  كوال  كوكا  في 
صباح  من  األولى  الســاعات  في 
الفائزين  الالعبــني  األمس.وكرم 
بلقــب البطولــة، كل من ناصر 
أمان آل رحمة، مساعد أمني العام 
وناصر  الرياضــي،  دبــي  مجلس 
العام  األمــني  املرزوقي،  يوســف 
الحتاد اإلمــارات للتنس، والدكتور 
أمان بوري، القنصل العام للهندي 
في دبــي، بحضــور راجيش باجنا 
دوري  وأميت شــارما، مؤسســا 

التنس العاملي.
ومتكن العبــو هاوكس من حتقيق 
أعلى رصيــد في نهائــي احلدث 
نقطة،   32 بتســجيل  العاملــي 
متقدمــني بفارق 7 نقــاط على 
فريق كايتــس، الذي جمع العبوه 
التي  املواجهة  25 نقطة، خــالل 
لقاءات.وحققــت   3 تضمنــت 
يلينا ريباكينا الفــوز بلقاء فردي 
الســيدات على إيجا شيفوتنيك 

بنتيجة )6-3 و1-6(.
وافتتحــت ريباكينــا اجملموعــة 
أشــواط  بثالثة  بفوزها  األولــى 
عليها  شيفوتنيك  لترد  متتالية، 
الثالثــة  باألشــواط  مباشــرة 
التالية، ولكن ذلك لم يكن كافيا 
للفوز باجملموعــة التي ذهبت إلى 
القوة  أداءها  وواصلــت  ريباكينا، 
في اجملموعة الثانية محققة فوزا 

صريحا.وقلــص فيلكــس أوجير 
إلى ثالث،  النقاط  فارق  ألياســم 
إلــى رصيد  12 نقطة  مضيفــا 
بلقاء  الفوز  بتحقيقــه  هاوكس 
فــردي الرجال، وســجل فيلكس 
بنتيجة  الفــوز  ألياســم  أوجير 

مجموعتني دون رد )6-4 و3-6(.
أداء  األولــى  اجملموعة  وشــهدت 
عاليــة الندية، ونزاعــا على كل 
نقطة من نقاط األشــواط، فيما 
القى زفيريف، صعوبة في العودة 
إلى أجواء املنافســة بعد كســر 
إرساله في بداية اجملموعة الثانية.
وعلق ألياســم: »سعدت باللعب 
إلى جانب نخبة من أفضل العبي 
التنــس في العالــم ضمن فريق 
واحــد، مبواجهة خصــوم أقوياء 
علــى مدار أيــام هــذه البطولة 
الفريدة«.وأضاف: »أمتنى أن يحقق 
احلدث مزيدا من النجاح واالزدهار 
خالل الســنوات القادمة، ومزيدا 
من احلضــور اجلماهيري، وأظن أن 

موعده مناسب جدا لكونه يتيح 
للموســم  االســتعداد  لالعبني 
القــادم، ويجــب أن يبقى ضمن 

روزنامة فعاليات التنس«.
وحســم الثنائــي دومينيك ثيم 
وأناستازيا بافليوشنكوفا، اللقب 
بتسجيل  هاوكس،  فريق  لصالح 
الفــوز في لقــاء الزوجي اخملتلط 
وتعزيز فــارق النقاط إلى 7 نقاط، 
في اللقــاء الــذي جمعهما مع 
الثنائي هوجلر رون وســونيا ميرزا 

بنتيجة )7-6 و3-6(.
أداء  األولــى  اجملموعة  وشــهدت 
متوازنــا، وتبادل الفريقان كســر 
إلى  اجملموعة  لتصــل  اإلرســال، 
وكان خطأ  التعادل،  شوط فصل 
ســونيا ميرزا في التصدي لكرة 
بافليوشــنكوفا نقطة حاسمة، 
أتاحــت لفريــق هاوكس كســر 
فيما  بالشوط،  والفوز  اإلرســال 
كان حتقيــق الفــوز أســهل في 

اجملموعة الثانية.

فيتيل وشوماخر يشاركان
 في سباق األبطال بالسويد

فريق هاوكس بطال لدوري التنس العالمي

فيتيل وشوماخر
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الشارقة ـ ساجد سليم* 

اختتمــت فــي الشــارقة االماراتية 
بالدراجات مبشاركة  العربية  البطولة 
وسط  العربية  للمنتخبات  واســعة 
اجواء مثالية وتنظيــم اكثر من رائع 
هذا وســبق انطــالق البطولة املؤمتر 
الذي عقد فــي فندق هولداي  الفني 
بحضور رئيس االحتاد العربي الشــيخ 
فيصــل بن حمــد القاســمي ونائب 
رئيــس االحتاد الدولــي والعربي وجيه 
عزام واســماعيل احلوسني امني عام 
االحتــاد العربي وحضــور كافة ممثلي 
البطولة  املشاركة في  العربية  الدول 
والشــباب  املتقدمني  االربعة  للفئات 
دراجاتنا  وحصلت  والنساء  والناشئني 
على الترتيب الثالــث عربيا من اصل 
ثالثة عشــر دولة عربيــة حيث كانت 
ميداليات  ســبعة  منتخبنــا  حصة 
منهــا اربعة ذهــب وفضيــة واحدة 
وبرونزيتان وهــذا الترتيب يحصل الول 
مرة عربيــا حيــث منتخباتنا فاجأت 
الذي  الرائع  اجلميع من خالل املستوى 

ظهر بيــه دراجونا من حيــث االلتزام 
وتوجيه املدربــني ولهذا كانت النتائج 

ايجابية للغاية .

متقدماتنا سادسا
اسفرت نتائج اليوم االول لفئة االناث 
املتقدمات حيث احرز منتخب ســوريا 
ذهبية السباق ومنتخبنا جاء بالترتيب 
وذلــك بســبب اخطــاء  الســادس 
بالترتيب  االمــارات  وحل  ميكانيكية 
الثالث وكان  الثاني ومصر بالترتيــب 
هــذا الســباق فرقي ضد الســاعة 

ملسافة ٣٣ كم .

الشابات رابعا
اما نتيجة ســباق فرقي ضد الساعة 
للشابات ملسافة ٢٠ كم جاء منتخبنا 
الرابع بسبب  بالترتيب  بهذا الســباق 
عطــل فنــي للدراجة .اما ســباقات 
الشــباب ملســافة ٥٣ كم فرقي ضد 
الساعة جاء منتخبنا بالترتيب اخلامس 
والســعودية  االول  بالترتيب  واجلزائــر 
ثانيا ومصر ثالث الترتيب .وفي ســباق 
الناشــئني فرقي ضد الساعة ملسافة 

٢٥ كــم حيث حصــل منتخبنا على 
برونزية الســباق والذهــب من نصيب 

السعودية والفضة ملنتخب اجلزائر .

وهبي الذهبي 
وفي ســباق ضد الســاعة لشــباب 
ملسافة ٢٠ كم احرزها العب منتخبنا 
وهبي ســليمان ذهبية الســباق وجاء 
العبي اجلزائــر بالترتيب الثاني والثالث 
للمتقدمني  الفرقــي  ســباق  .وفــي 
ضد الســاعة ملســافة ٦٩ كم حصل 
منتخبنا على برونزية السباق والفريق 
االماراتي حصل على ذهب السباق.وفي 
منافسات الفردي ضد الساعة للنساء 
ملسافة ٢٠ كم حصلت العبة منتخبنا 
داهات كاوة على ذهبية الســباق حيث 
تركت املركــز الثاني الى بطلة افريقيا 
املصرية ابتســام زايد والترتيب الثالث 
الياسني  الكويت لطيفة عامر  لالعبة 
وكان من اقوى الســباقات .اما نتيجة 
سباق فردي ضد الساعة لنساء لقطع 
مســافة ٢٠ كم حصلت العبة اجلزائر 
.وفي سباق فردي  على ذهب الســباق 
ضد الساعة للشابات ملسافة ٢٠ كم 

حل منتخبنا باملركز اخلامس عن طريق 
الالعبة النيا هادي واملركز االول لالعبة 

ساندي درغام من سوريا .

ذهب الناشئني 
الســاعة  ضد  الفــردي  ســباق  وفي 
للناشــئني ملســافة ١٩ كــم احــرز 
منتخبنــا ذهبية الســباق عن طريق 
الالعبني حســني ايهاب وعباس فرحان 
وحل العب السعودية بالترتيب الثالث.
وفي منافســات ســباق حتت ٢٣ عام 
حصــل العب منتخبنا علــى الترتيب 
الســادس بفــارق ثانيــة واحــدة عن 
.وبهذه  الدول االخرى  املتســابقني من 
النتائج التي حققتها منتخباتنا جاءت 
بجهود اجلميع من رئيس االحتاد الدكتور 
علي حميــد واعضاء االحتــاد ومدربي 
تلك املنتخبــات اللذين كانوا حريصني 
جــدا علــى تهيئــة االجــواء الالزمة 
للمتســابقني ومن ثم يتــم تكرميهم 
مباشــرتا من قبل الدكتور علي حميد 

رئيس االحتاد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

الذهب العربي يزين مشاركة الدراجات العراقية
ناشئتنا يرفعون الغلة الى سبع ميداليات

بغداد ـ الصباح الجديد:

دشــنت محافظة البصرة مساء 
أمس ملعب امليناء األوملبي سعة 
30 ألف الذي ضيف لقاء ودي بني 
الكويتي،  الكويتي  ونــادي  امليناء 
وملعــب امليناء ســيكون مؤهال 
لتضييــف مباريات ضمن بطولة 
كأس اخلليــج العربــي 25 املقرر 
ان تنطلق فــي محافظة البصرة 
للمــدة من 6 ولغايــة 19 كانون 

الثاني املقبل.
إلــى ذلــك، أكــَد عضــو االحتاد 
املركزي لكرة القدم رئيس اللجنة 
اإلعالمّيــة خلليجــي ٢٥ ، أحمد 
املوسوي: إن تذاكر الوجبة األولى 
امُلصصة حلفــل افتتاح خليجي 
٢٥ نفدت بعد طرحها بســاعات.
الوجبة  طــرح  ســيتم  وأضاَف: 
الثانية من بيع التذاكر إلكترونياً 
البيع  عمليــُة  أما  وبــنّي:  اليوم. 
في  فستطرح  للتذاكر  املباشــر 
خمســة منافذ بعد الـــ ٢٨ من 
الشــهر احلالي، وستكون متاحًة 

جلميع املواطنني الكرام.
ودعا املوســوي اجلميَع إلى اقتناء 
التذاكــر مــن املصــادر املُعّرفة 
واالبتعاد عن الســوق الســوداء، 
كما ميكن حجــز تذكرة أي مباراٍة 
من مبارياِت الدور األول، فضالً عن 
مبارياِت نصــف النهائي واملباراة 

النهائية إلكترونياً.

اجلمعية العمومية الحتاد الكرة 

تعقد مؤمترها االعتيادي
عقدت اجلمعيُة العمومّية لالحتاد 
املركــزي لكــرِة القــدم مؤمترها 
االعتيــادي، أول أمس، في القاعِة 
الُكبــرى بفندق بغــداد بُحضور 
63 ُعضواً مــن مجموع اجلمعيِة 
 65 عددهم  البالــغ  العمومّيــة 
عضواً.وتــرأَس االجتمــاع النائُب 
الكــرة علي  احتاد  لرئيــس  األول 
جبــار، وُحضــور النائــب الثاني 

لرئيــس االحتــاد يونــس محمود 
واالعضــاء، غــامن عريبي ومحمد 
ناصر ويحيى زغيــر ورحيم لفتة 
وخلف جــالل وكوفند عبد اخلالق 
وفراس بحر العلوم، واألمني العاّم 
لالحتاد محمد فرحان واملدير املالي 
كامل عــداي، ومتّ خالل االجتماع 
مناقشــة الفقرات املُدرجة على 
جدوِل األعمــال، إذ متت املصادقُة 
على التقرير اإلداري.كما متّ ترحيل 

ترتبُط  التــي  القــرارات  بعــض 
بصالحيــاِت املَكتــب التنفيذي، 
بينما أحيلت بعض القرارات التي 
هي من صالحياِت تصويت أعضاء 
اجلمعيِة العمومّية شــريطة أن 
النظام  أجنــدِة  مــع  تتقاطع  ال 
الدولّي  األساســي على االحتــادِ 

لكرِة القدم.

منتخب الشباب يتغلب على 

اخلطوط ودياً
الشــباب لكرة  تغلــب منتخب 
القدم أمس علــى فريق اخلطوط 
ودياً بهدفني مــن دون مقابل في 
ملعب  اســتضافها  التي  املباراِة 
الشعب الدولي. وتأتي هذه املباراة 
اســتعداداً لنهائياِت كأس آسيا 
التي تقــام في أوزبكســتان في 
شهر آذار.ويقود منتخبنا الشبابي 
يســاعده  محمد  عمــاد  املدرب 

وحيدر  تركي  وحسان  والي  أحمد 
جبار ومدرب حــراس املرمى نوري 
عبد زيد ومــدرب اللياقة البدنية 

وليد جمعة.

جلنة الصاالت تقيم دورة 
تدريبية آسيوية

الصــاالِت  كــرة  جلنــة  تقيــُم 
العراقّي  االحتاد  والشــاطئّية في 
لُكرة القدم دورًة تدريبّيًة آسيوّية 
فئة ) level 1 ( في بغداد للفترِة من 
 ،)2023/2/6( ولغايــة   )2023/2/1)
فعلــى الراغبني باالشــتراِك في 
سيرهم  إرســال  املذكورة  الدورِة 
الذاتّية مع صورٍة من  جوازِ سفٍر 
نافذ وهويــة األحــواِل املدنيِة أو 
مــع صورتني  املُوحدة  البطاقــة 
اللجنة في  إدارِة  إلى  شخصيتني 

مقر االحتاد. 
الشروط املطلوبة :يجُب أن يكوَن 
عمر املتقدم )24 - 45( عاماً، يجُب 
أن يكون متفرغــاً للتدريب )ليس 
العباً أو إدارياً(، شــهادة دراســّية 
علــى أن ال تقل عــن اإلعدادّية، 
العبو املنتخبــاِت الوطنّية تكون 
أقل شهادة لهم هي املتوسطة، 
ســيرة ذاتية ُمصدقة من االحتادِ 
العراقّي لكرِة القدم، كتاب تأييٍد 
من أحد األندية أو من األكادميياِت 
املعتمدة من قبل وزارِة الَشــباب 
والرياضــة، يؤيد فيــه أنه مدرٌب 
عامل، كتاب ترشــيٍح مــن نادٍ أو 
أكادمييٍة معتمدة مــن قبل وزارِة 
الشباب والرياضة، ملء االستمارِة 

اخلاصة بالتقدمي.

الميناء يدشن ملعبه الذي يضيف مباريات ضمن خليجي 25 
نفاد الوجبة األولى من تذاكر البطولة

من حفل افتتاح ملعب امليناء

حقنا الشرعي في 
احتضان خليجي 25

بعد مرور 23 عاما يعود العــراق الحتضان بطولة 
خليجي 25 وهذه املرة ليست في العاصمة بغداد 
بــل في مدينة احلب والســالم والكرم والســخاء 
والضيافة محافظة البصرة  ام  اخلير العزيزة على 
قلوب كل العراقيني باهلها وناسها الطيبني احملبني 
لبلدهم وعراقهم اجلريح على الرغم من كل احلزن 
وااللم واجلراحات واملآسي التي تعرضت له بصرتنا 
اال ان بصرة الســياب مازالت مبتسمة وهي تفتح 
ذراعيهــا لالخوان اخلليجيني الســتضافتهم  في 

ربوع عراقنا العظيم.
جنح احتاد الكــرة العراقي بانتزاع حقه الشــرعي 
فــي  تنظيم خليجي 25 على ارضه وبني جماهيره 
بعد ان كثر اجلــدل والنقاش والشــد واجلذب بني 
اعضــاء احتاد الكــرة اخلليجي في عــدم امكانية 
العراق بتنظيم بطوة اخلليــج نظرا لتردي اجلانب 
االمني فيــه علما بان بطولــة اخلليج قد اقيمت 
فــي دولة اليمــن ولم يكن ذلك البلــد في وقتها 
مســتقر امنيا ومع كل ذلــك الظلم  صبرنا وكنا 
نردد ســيأتي اليوم الــذي يعــرف اخلليجيني حق 
العراق وينصفه في تنظيــم بطولة اخلليج على 
ارضه وبني جماهيره وها هو اليوم قد اتى وبجهود 
حثيثة من احتاد الكرة ومبســاندة فاعلة من اجلانب 
احلكومــي متمثــال مبحافظ البصرة االخ اســعد 
العيدانــي الذي قدم الكثير من العون واملســاندة 
الحتــاد الكرة  لتثمــر جهودهما بتهيئــة مدينة 
وفنادقها  وازقتهــا  وشــوارعها  مبالعبها  البصرة 
ومبســاندة اهلها الكرام الطيبــني الذين لن يزايد 
احد على كرمهم وســخائهم وطيبتهم وحسن 
ضيافتهم واســتقبالهم لضيوفهم اهل اخلليج 
ولسان حالهم يقول نضعكم  في حدقات العيون 

والقلوب  قبل البيوت.
وبعد ان انصفنا احتاد الكــرة العربي اخلليجي في 
منحنا حقنا الشــرعي لتنظيــم بطولة اخلليج  
خرجت علينا بعض  االصوات النشــاز املعيبة من 
داخل بلدنا باسطوانة مشــروخة جديدة مفادها 
ان بطولــة اخلليح قد جردت مــن محتواها الفني 
وفقدت حالوتها وبريقها لعدم مشاركة منتخبي 
الســعودية وقطر بفريقهمــا االول بعد ان كانوا 
مينون النفس فــي عدم جناح العراق باســتضافة 
بطولة اخلليج مــن خالل كالمهم واحاديثهم عبر 
القنوات  الفضائية وكتاباتهــم الفارغة من كل 
محتواهــا الوطني فنرد عليهم ونقــول لهم  ان  
اســتضافة عراق اخلير والســالم واحملبة لبطولة 
خليجي 25 هو الهدف الذي ســعينا اليه وجنحنا 
فيه وهي متثل عرس كــروي جميل لنا  وجلماهيرنا 
الكروية واعتقد ان هذا الشــعور ينســحب على 
جماهير الكرة اخلليجية احملبة والعاشقة لبطوالت 

اخلليج .
 ان بطولــة اخلليج بالنســبة لنا اكثــر من انها 
بطولة كروية جتمع منتخبات اخلليج بل هي رسالة 
سامية لكل ارجاء املعمورة والى احتاد الكرة الدولي 
...الفيفا ... لنقول لهم العراق ميرض ولن ميوت وحان 
الوقــت لرفع  احليف والظلم عنــا عبر رفع احلظر 
الكلي عــن مالعبنا  كي تعــود جماهيرنا الوفية 
ملشــاهدة ومــؤازرة منتخباتهــم الوطنية وهم 
يلعبون على مالعبهم بعد ســنوات عجاف مرت 
على بلدنا وشــعبنا ومالعبنا وكل مفاصل احلياة 
في عراقنا اجلريح  واليوم على االخوة اخلليجيني ان 
يثبوا حسن نواياهم وان يكونوا خير سند وعون لنا 
في تنظيم بطولة خليحي 25 بحضورهم البهي 
الذي ســيضفي املتعة واجلمال وحالوة التشجيع 

بروح اخويه لكل منتخباتنا اخلليجية.
واخيــرا احلمد والشــكر هلل الذي انصــف بلدنا 
وشــعبنا باحقيتــه باقامة بطولــة اخلليج على 
ارضه وبــني جماهيره كالمنا ليــس مبالغة بقدر 
ما هي رســالة محبة من العراقيني بكل دياناتهم 
يرددون  وهم  االجتماعي  ونســيجهم  وطوائفهم 
اهال وســهال  باالخوة اخلليجيني  بنب اهلهم  وفي 
بلدهم الثاني عراق الســالم كي نوصل رســالتنا 
للعالم ان العراق ميرض ولن ميوت وسيعود قويا ابيا 

معاف باهله وناسه الشرفاء احملبني لبلدهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل البطلة الســابقة بألعاب 
القــوى، منال مهدي، مســيرتها 
املعطاء في رياضتها املفضلة وهي 
حاليا حكم احتادي تشارك في إدارة 
التي  األندية  بطوالت  منافســات 
ينظمها االحتــاد املركزي للعبة، اذ 
مــن املقرر ان تشــارك في بطولة 
باكورة نشاطات  الضاحية  ركضة 
االحتاد للعام اجلديد ومن املؤمل ان 

تضيفها مدينة املوصل.
سيرة الرياضية منال مهدي، تشير 
إلى انها انطلقت من فرق املدارس 
»عدن«  متوســطة  فــي  وحتديدا 
التحقت  البيــاع  مبنطقة  للبنات 
بفريق نادي الــزوراء الرياضي بفئة 
الشــابات في ألعــاب القوى منذ 
الوان  عــن  ودافعت   1978 العــام 
اعتزالها  حتــى  اجلماهيري  النادي 
عــام 2003 ، وكان مدربها، فاضل 
عروس  في  الرحلة  بداية  الدليمي، 
األلعــاب، ثم مؤيد عبود وشــاكر 
الشــيخلي، وتثمن احلكم االحتادي 
جهود املدربني الثالثة الذين اشفوا 
علــى تدريبها فــي نادي الــزوراء 
واملنتخبــات الوطنيــة على مدى 

مسيرتها في اللعبة.
القياســي لسنتني  الرقم  حملت 
في ركضة 1500 مسجلة 4 دقيقة 
ان تكسره ميساء  ثانية، قبل  و50 

حســني مســجلة 4 دقيقة و30 
ثانية.. لها العديد من املشــاركات 
في  األندية  بطولــة  في  الناجحة 
احملافظــات وبغداد منها الوســام 
الضاحية  ركضــة  فــي  الفضي 
في مالعب كليــة التربية البدنية 
وعلوم الرياضة بجامعة بغداد بعد 
ان حققت دينا سعدون املركز األول، 
والترتيــب الرابع في بطولة القائد 
وقتذاك وأقيمت في مدينة اجلزيرة 
لها مشاركات  الســياحية.. كما 
إيجابيــة أخــرى فــي العديد من 
البطــوالت ببغــداد واحملافظــات 
حققــت فيهــا نتائــج متقدمة 
اللعب  ذكريات جميلة في  وتركت 

واعتالء منصات التتويج.
بعــد اعتزالها، قررت االشــتراك 
في دورات حتكيميــة أقامها احتاد 
ألعــاب القــوى املركــزي ومتارس 
في  وتشــارك  التحكيم  مهنــة 
املنافســات مــع مجموعة  إدارة 
من رفاقهــا الذين تربطها معهم 
رحلة طويلة في اللعب واصبحوا 
حكاما يسهمون في إدارة بطوالت 
ألعــاب القوى احملليــة بحرصهم 
ليحققوا  وتعاونهم  ومقدرتهــم 
جناحا مع املســؤولني فــي االحتاد 
املركــزي الــذي يقــوده البطــل 
اآلسيوي الســابق الدكتور طالب 

فيصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقام يــوم اجلمعــة املقبــل املوافق 
30 كانــون األول اجلــاري انتخابــات 
االثقــال في  لرفع  املركــزي  االحتــاد 
بغداد، وبحســب مصدر في اجلمعية 

العموميــة لالحتاد، فانــه مت احلصول 
علــى تواقيــع 24 عضوا مــن اصل 
39 عضــوا القامــة االنتخابات بعد 
املوافقة علــى تغيير جلنة االنتخابات 

اثر اعتراضات عدة.

جدير بالذكــر ان املؤمترات االنتخابية 
لالحتادات الرياضية متواصلة ومت جتديد 
االحتادات  رؤســاء  من  بالعديد  الثقة 
وفقا لسياقات قانونية وبحضور جلان 

متخصصة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االمــل كبير في جنــاح بصرة العطاء 
واخليــر فــي تضييف بطولــة كأس 
حاضرا  والتفاعــل  العربــي،  اخلليج 
مــن جميــع األوســاط الشــعبية 
واجلماهيرية والثقافية، وحتدث الفنان 
التشــكيلي، رائد السوداني عن رأيه 
بإقامة البطولة في البصرة وما ميثله 

الفن في جناحها، فقال: 
تعني  التي  العظيمة  املناسبة  بهذه 
مجتمعنا  مــن  واســعه  شــريحه 
عامة  بصورة  اخلليج  ودول  باخلصوص 
البد من تظافر اجلهود لتعمل جاهدة 
في جناح خليجــي ٢٥ الذي كان منى 
النفس لكثير من العراقيني باقامتها 
في العراق وحتــى اجلمهور اخلليجي 
ال اقصــد االحتــادات اخلليجيــة بل 
يشــاطرنا  كذلك  اخلليجي  اجلمهور 
بالتمني باقامتها فــي العراق لكون 
هــذة البطولة يكمن جناحها هنا في 
النجاح  الرافدين فكل مقومات  ارض 
لهــذه البطولة موجــودة من حيث 
فيه  امللعب  الذي سيمتلىء  اجلمهور 
وحتى خارج اسواره ووجود ملعبني بامت 
اجلاهزية وبطراز حديث تواكب املالعب 
الرياضية  منشــأتهم  مــع  االوربية 
اال  ودار ضيافــة ال ميتلكها  االخــرى 
العراقيني واذكر هنا ان بيوت العراقيني 
بااليام العاديــة مفتوحة ولكثير من 
املناســبات فكيف لهذة املناســبة 
ال تفتح وســنكون امنــوذج يحتذا به 

ويذكرها التاريخ لســنوات طوال وانا 
على يقني ستكرر البطولة مرة اخرى 
بالعراق بطلب خليجي ملا سيروه من 
حفاوة استقبال ووجود ماهو مطلوب 

واكثر القامتها  .
ويواصل حديثه: في احلقيقة الكابنت 
الرائــع رئيس االحتــاد العراقي عدنان 
درجــال يعمل ليالً ونهــاراً بدون ملل 
وكلــل في اجناح هــذه البطولة ومن 
هنا نــدرك ان احلكومــة في مجلس 
احملافظة قد ســخرت كل امكانياتها 
وزيارة رئيس الوزراء االخيرة خير شاهد 
في تخــرج البطولــة باجمل صورة 
وكمــا تعرفون احبتــي ان هذا احملفل 
دولي ونحن بحاجه ماســة ان يدرك 
العالم ان العــراق بلد احلب واحلياة ال 

العنف واالرهاب كما صورة لهم .
امــا من نظــرة تشــكيلية فنية انا 
بدوري أحفز علــى الدور الثقافي البد 
من وجود الدور الثقافي لدى اجلمهور 
حتديــداً العراقي حتى يعكس باجمل 
صورة حتى تنقل الى املمتنعني لزيارة 
العراق بسبب الظروف السابقة التي 
عصفت وطننا احلبيــب وكنا نتمنى 
اقامة املعارض التشــكيلية في ايام 
البطولة لكن قدر اهلل شــاء ما فعل 
البصرة وطبقتها  وكلنا ثقة بفنانني 
املثقفة ونحــن على يقــني ان الفن 
سيكون حاضر وبقوة السيما احلديث 
عن االفتتاح لكون االفتتاح ســيقدم 
فيه اجلانب الفني والثقافي واملعرفي 

الذي يتحدث فيه بلدنا العزيز

الجمعة.. انتخابات اتحاد رفع االثقال

جمهورنا يتحلى بثقافة تسهم 
في نجاح كأس الخليج

الفنان التشكيلي.. رائد السوداني:

منال مهدي.. مسيرة عطاء 
متواصلة في ألعاب القوى

 رائد السوداني

منال مهدي

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي أربيــل تعاقده مع الالعب 
جوميز،  البرتو  خيســوس  الفنزويلي 
لتمثيــل الفريق فــي التجمع الثاني 
من الــدوري العراقي املمتــاز بالكرة 
الطائرة.. ومن املتوقع أن يدعم جوميز 
الثاني  التجمع  خــالل  أربيل  صفوف 
ملرحلة اإليــاب من الــدوري العراقي، 

لالســتفادة من خبراتــه في احلفاظ 
على صدارة ترتيب اجملموعة األولى.

بصالة  الثانــي  التجمــع  وانطلــق 
الشعب املغلقة بالعاصمة بغداد في 
24 مــن كانون األول اجلــاري، إذ يلعب 
مباراته األولى أمــام حديثة، على أن 
الثانية  يالقي ســنجار في مباراتــه 
باليوم التالي، ويخوض مباراته الثالثة 

ضد القاسم في 26 من الشهر ذاته.
يذكر أن أربيــل جنح من حصد صدارة 
اجملموعــة األولى برصيــد 20 نقطة، 
فيما جــاء الشــرطة ثانيــا برصيد 
18 نقطــة، بينما متكن بيشــمركة 
اجملموعة  صــدارة  من  الســليمانية 
الثانيــة برصيــد 16 نقطــة، تاركا 
الوصافة للجيش بفارق نقطة واحدة.

جوميز يدعم صفوف طائرة أربيل

ابطال العراق على منصات التتويج



بغداد - وداد ابراهيم:
اجتماعيون  وباحثــون  اطبــاء  حذر 
مــن مخاطر اللجوء الى الســجائر 
االلكترونيــة كبديــل عن ســجائر 
التبغ، والتي روج لها جتار لتســويق 
أكثر خطر  تعــد  التي  بضاعتهــم 
وفتكا بالرئة من السجائر االعتيادية 

وفق باحثون. 

بال رائحة في الفم
التقت عددا من  اجلديــد"  "الصباح 

متعاطيات السيجارة االلكترونية:
الســيدة مها احمد قالت: لم أكن 
اعــرف ان هناك ســجائر الكترونية 
حتــى تعاطتهــا صديقتــي وحني 
سألتها عن ســبب جلوئها الى هذا 
النوع وترك ما كانــت معتادة عليه، 
قالت لي بانها اقل خطورة كما انها 

ال تسبب رائحة في الفم واملالبس وال 
يشم رائحتها من هم حولك وعرفت 
انهــا باتــت رخيصة جــدا اذ يصل 
سعرها الى خمسة االف دينار وتكون 
ب 250 شهقة فقط هذه املواصفات 

شجعتني لشرائها والتعود عليها.

أدخنها من دون علم اهلي
سناء عبد الواحد قالت: بعد ان كانت 
في بداية ظهورها مبائة دوالر االن أي 
شخص يستطيع شراءها اذ شهدت 
تناقصا في ســعرها بني فترة واخرى 
حتــى اصبحت االن بســعر رخيص 
جدا وفــي متناول اجلميع وهناك نوع 
فيه 300 شــهقة ال يتجاوز العشرة 
االف دينــار، وهذا مبلغ قليل فيما اذا 
عرفنا ان استعمالها يدوم لفترة وفق 
املواصفات اجليدة التي حتملها اقصد 

النكهــات "النعناع التفاح القرنفل 
الشــكوالتا" وانواع اخرى تظهر بني 
عليها  احلصول  واصبح  واالخر،  احلني 
سهال جدا فهناك اماكن مخصصة 
اجلديــدة  النكهــات  انــواع  ببيــع 

ومبختلف االسعار.
رواء علــي قالت: وجدتها بني االنامل 
في مــكان عملي "مركــز جتميل" 
واثنــاء االســتراحة وشــعرت انها 
تشــكل مظهرا جميال وعرفت انها 
االعتيادية   الســجائر  من  ضررا  اقل 
فتعودت علــى تعاطيها والغريب ان 
اجلالس بجانب املدخن ال يشم رائحة 
الدخــان أي ان هنــاك اختالفا كبيرا 
واســتطعت ان اخفي عــن عائلتي 
اني ادخن هذه الســجائر،  وما اكثر 
االماكن التــي تبيعها والبائع يعرف 
تفاصيــل عنها  اكثر مــن الصانع 

تعاطيها  على  يشــجع  وما  نفسه 
انها غير مضرة.

يلجأ اليها غير املدخنني
وقال اطبــاء عبر شــبكة التواصل 
االجتماعي  ان ما يؤلم ان هناك من 
ليس لهــم عالقــة بالتدخني وحني 
يســمع عن املواصفات التي حتملها 
الســكائر االلكترونية يلجأون اليها 

ويعتادون على تعاطيها  .

الترويج الكبير لبيعها
وتعلــن محالت واماكــن بيعها في 
فلسطني،  وشارع  "املنصور،  مناطق 
وصول  عــن  واالعظمية،"  وزيونــة، 
وفي عدة  ومتنوعــة  انواع جديــدة 
الوان والتي دخلت البالد قبل سنوات 
ومخيف  كبير  بشــكل  وانتشــرت 
بني الشباب والشــابات بالذات وفي 
واملطاعم  والشــوارع  العمل  اماكن 

واملقاهي واملنتديات الترفيهية.
وكشفت الدراسة التي أجريت مبركز 
"رونالــد ريغــان الطبــي" بجامعة 
في  نتائجها  ونشــرت  كاليفورنيــا 
للمركز،  اإللكترونــي  باملوقــع  بيان 
عن أن "التدخــني اإللكتروني )أو ما 
بالفيبينغ( ملــرة واحدة فقط  يُعرف 
يؤثر بشــكل  أن  في حياتــك ميكن 
كبيــر على الصحة اذ رصــدوا زيادة 
"اإلجهاد  بـــ  يعرف  ما  مســتويات 
التأكسدي" لدى هؤالء بشكل كبير، 

بعد خضوعهم جللسة تدخني..
حدوث  يعني  التأكســدي  واإلجهاد 
خلــل بــني العوامــل املؤكســدة 
يحدث  للتأكسد،  املضادة  والعوامل 
العوامل  زيــادة  هذا اخللل من خالل 
املؤكســدة، مبــا يــؤدي إلــى جعل 
األشــخاص أكثر عرضــة لألمراض 

وااللتهابات اخملتلفة.
الســيجارة  اختــراع  وينســب   
االلكترونيــة الى الصيدلي الصيني 
"هون ليك" عــام 2003 ومت توزيعها 
عام 2004 حتــى حصلت على براءة 

االختراع عام 2007.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

إقبال كبير من الشباب والفتيات على تدخين 
السجائر االلكترونية 

فيما يحذر علماء من تسببها باإلجهاد التأكسدي

متابعة ـ الصباح الجديد: 
الكولومبية شــاكيرا،  النجمــة  احتفلت 
بنهاية عــام 2022 بطريقة مميــزة وهادئة، 
وكشــفت الطريقة التي احتفلت بها مع 
أبنائها في دبي، عــن األوقات الصعبة التي 
مرت بها هذا العــام، والتي جعلتها تبحث 
عن الهــدوء اللتقاط أنفاســها في نهاية 

العام.
ونشــرت النجمة شــاكيرا صورة لها مع 
أبنائهــا في دبي، وكشــفت مــن خاللها 

عــن قضائها عطلة نهايــة العام في دبي، 
وفضلت االحتفال بهــدوء في نهاية العام 
بعد العديد من التقلبات واألزمات التي مرت 
بها هذا العام، وظهرت في الصورة وهي في 
صحراء دبي وهي ترتــدي غطاء رأس باللون 
األبيض، وارتدى ابنيها املالبس العربية وهما 
يحمالن صقــر، وعلقت على الصورة قائلة: 
"في الصحــراء في احتفــاالت نهاية هذا 
الصفــاء في الصحراء..  باحثني عن  العام، 
نبحث عن الصفاء فــي نهاية هذا العام". 

وتلقت شاكيرا دعم كبير من جمهورها بعد 
نشــرها الصورة على حسابها بإنستغرام، 
وعبــروا عن تضامنهم معهــا خاصة بعد 
األوقات العصيبة التي مرت بها شاكيرا هذا 
العام، والتي كشفت عن طريقتها اخملتلفة 
في االحتفــال بنهاية العــام بالبحث عن 
الهدوء والصفاء في صحراء دبي، ويبدو أنها 
تريد التقاط أنفاســها بعيداً عن الصخب 
واألزمات، وكانت قبلها قد وجهت رســالة 
إلى جمهورها بسبب دعمهم لها في عدة 

أوقات صعبة هذا العام وقالت: "شكرًا على 
كل احلب والدعم الذي قدمتموه لي وألوالدي 
خالل هذا العام.. أمتنى لكم عطلة سعيدة.. 

إليك 2023 املليء بالسالم واألمل".
وتأتي أمنيات شــاكيرا بعيش حياة مليئة 
بالتزامن مع   ،2023 بالســالم واألمل فــي 
التغيرات اجلديدة في حياتها، والتي تشــير 
إلى دخولها مرحلة مختلفة وجديدة العام 
املقبل، خاصــة في حياتهــا العائلية بعد 
انفصالهــا عــن جيرارد بيكيــه، حيث من 

أجازه شاكيرا  أن تستمر  املتوقع 
يوم  إلى  دبــي  أبنائهــا في  مع 
30 كانــون األول بعدما وصلت 
قبل  املاضي،  األربعاء  يوم  إليها 
أن يقضــي أبنائهــا احتفــال 
برفقــة   2023 الســنة  رأس 
وذلك  بيكيه  جيــرارد  والدهم 
مبوجب االتفــاق األخير بينهم 
بعد  األبنــاء  حضانـــة  على 

االنفصـال.

كركوك- الصباح الجديد: 
تواجه العديد من املواقع األثرية التي يعود تاريخها إلى آالف 
الســنني في محافظة كركوك خطر الزوال، بسبب الظروف 
املناخية والتجاوزات على البعض منها، وكذا بسبب اإلهمال 

والتهميش الذي تعانيه.
وافتتح في املدينــة معرض للصــور الفوتوغرافية تبرز آثار 
وحضارة كركــوك على مدى 100 عام مضت، وتوثق األهمية 
التاريخيــة واحلضارية العريقة لهذه املدينــة املتآخية منذ 
األزل. ويقول املفكــر الثقافي عزالدين احملمــدي: إن “الصور 
الفوتوغرافيــة في هذا املعرض تؤكد تاريخ وحضارة كركوك 

وأن جميع املعالم في املدينة تاريخية ورصينة بكل املعنى”.
وأضــاف احملمدي، أنه “من املهم اليوم أن نعلم الشــباب من 
هــذا اجليل في كركوك، بأنه أين كانت كركوك قبل 100 عام 
املاضية”، مشــيراً إلى أن “هذه الصــور املعروضة تؤكد بأن 
كركوك كانت جميلة منذ أن تأسست وال تزال تزهو مبعاملها 
وأن مثــل هذه املعارض في مثل هذا املكان مهم جداً إلظهار 
حضارة كركــوك ومعاملها التاريخية األصيلــة التي كانت 
جزءاً من حياتنا”. من جانبه يقول املصور الفوتوغرافي رشيد 
عبــاس: “قمنا اليوم بافتتاح معرض للصــور الفوتوغرافية، 
لتوثيق معالم كركوك التراثيــة والثقافية ألكثر من صورة 
أو حــدث أو مكان”. وأضــاف عباس، أن “املعــرض يوثق أهم 
معالم كركوك في القرن املاضــي وحتى اآلن وأن كل صورة 
فوتوغرافية حتمــل حدثاً وقصة قدمية مــرت على كركوك 
وحتمل طابعاً تاريخياً وحضاريــاً لهذه املدينة العريقة وأردنا 
من خالل هذا املعرض وهذه املبادرة أن نعاصر تلك احلقبة من 
تاريخ كركوك”، داعياً إلى “االعتزاز بتراث العراق بشكل عام”.
ويقول املواطن علي أحمد الذي حضر املعرض: شــيء جميل 
أن نشاهد تاريخ كركوك وصورها منذ القدم ونتمنى افتتاح 
مثل هذه املعــارض، ألنها تؤكد وتظهر الهويــة التاريخية 

واحلضارية والثقافية لكركوك”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدعو مجلس الصــدر، وهو منتدى العلمــاء وملتقى 
االدبــاء وواحُة رجال الفكر والثقافة واالعالم الى حضور 
جلسته التي سيعقدها مساء اليوم الثالثاء االخير من 

الشهر .
وقال السيد حســني الصدر: ندعو االدباء ورجال الفكر 
والثقافة واالعالم حلضور جلستنا األدبية الدورية والتي 
ستعقد مساء اليوم الثالثاء االخير من الشهر الساعة 
السابعة مســاًء ، في مكتبنا الواقع قرب ساحة عبد 
احملســن الكاظمي،وبحضوركم يــزدان اجمللس ، وتثرونه 
مبشاركاتكم ومداخالتكم ، فأهال بكم ومبن يصحبكم 
من عشاق االدب والثقافة :ندعوُكُم جمللِس الصدرِ لَِواَحِة 

اآلداِب والِفْكرِ وكلكُم جنٌم بآفاِقِه 
فمرحباً بالكوكبِّ الُدري ..

حسني الصدر 

آثار وحضارة كركوك على مدى 
100 عام في معرض فوتوغرافي

اليوم..مكتب الصدر يدعو 
المفكرين واألدباء لحضور 

جلسته الدورية

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

ال يخفى علينا ما تعاني منه مدارس البالد في شــتى 
احملافظات فحالة املدارس باتت مزرية جداً، وهي بحاجة 
إلى ترميم وإصالح، وبعضها يحتاج إلى إعادة بناء من 

جديد.
خصوصــاً بعد ان أغرقت مياه األمطــار التي هطلت 
بداية األســبوع أعداداً كبيرة من املــدارس في بغداد 
ومحافظــات عدة منها صالح الدين وواســط وديالى 
والديوانية وغيرهــا، وأحاطت املياه بأعــداد منها، مما 
عقد إمكانية وصول التالميذ إليها ومتابعة دوامهم 

املعتاد.
اذ انتشــرت عدة "فيديوهات " عبــر مواقع التواصل 
االجتماعــي تبني مــدى تأثر بعض املــدارس وغرقها 
باملياه مما تســبب في تعطيل الدوام فيها، وبينت هذه 
" الفيديوهــات " أن أغلب مدارس البــالد متهالكة، 
وشبكات تصريف املياه فيها معطلة، ما سبب غرقها 
بفعل مياه األمطار، فضالً عن أن الشــوارع التي تؤدي 
إلى الكثير من املدارس حتولت إلى برك للمياه، ويصعب 

اختراقها.
 وقــد وجه عدد من رواد ونشــطاء هذه املواقع العديد 
من االنتقادات واملناشدات الى اجلهات املعنية بالتفاِت 
الى هذِه املدارس التي تعد البيت الثاني للطالب واحلال 
الذي وصلــت له مع العلم ان هذه االمطار تعد األولى 
في بداية موسم الشتاء بعد جفاف دام ثالث سنوات، 
عانت ما عانت منه البالد، فكيف إذا استمرت الى عدة 

أيام؟ ؟
كما اشــتكى األهالي مــن تعرض حيــاة أطفالهم 
للخطر خشية الســقوط في املياه امللوثة، فضالً عن 

التعرض لإلصابة باألمراض والروائح الكريهة.
وفي وقت سابق أعلنت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونســيف( عبر بيان لها أن %50 مــن املدارس “في 
العراق بحاجة إلى التأهيل والترميم”. وهناك عدد من 
املدارس الطينية في العراق جتاوز 2000 منتشــرة في 
املناطق اجلنوبية، مثل ذي قار والبصرة والعمارة واملثنى 
والقادســية والنجف، فضالً عــن محافظات كديالى 

وكركوك وصالح الدين ونينوى.
من جانبهــا أكــدت وزارة التربية في بيــان أن هناك 
صعوبة في الوصول إلى عدد من املدارس. لكن متحدثا 
باسمها نفى صّحة خبر وجود عطلة رسمّية للمدارس 
من قبل الوزارة ، مؤكدا وجود صعوبة للوصول إلى عدد 
محدود من املدارس بسبب األمطار وبنطاق ضّيق جداً. 

أما باقي مدارس العراق، فالدوام طبيعي فيها". 
وبالعودة الى مشــكلة غرق املدارس وتهالك بعضها 
وســقوط أجزاء من البعض االخــر.. متى تكون هناك 
وقفة حقيقيــة من قبل اجلهات املعنية ليكون البيت 
الثاني للتلميذ باملستوى املطلوب كبقية دول العالم 

التي حتترم العلم والتعليم؟؟

البيت الثاني

زينب الحسني

باحثة عن الصفاء في الصحراء..

شاكيرا تحتفل بنهاية عام 2022 في دبي بطريقة مميزة

بغداد ـ احمد االنباري 
برعايــة دولــة رئيس الــوزراء محمد شــياع 
الســوداني واشــراف وزير الثقافة والسياحة 
واآلثــار أحمد فكاك البدرانــي ومتابعة مدير 
عــام دار ثقافة األطفال ابتهال خاجيك تكالن 
تصــدح حناجر اطفــال العراق حبــاً وإنتماًء 
لعراقنا احلبيب وتعزيــزاً لهويته الوطنية في 
مهرجان اغنيــة الطفل األول الــذي تنطلق 
اليوم الثالثاء فعالياتــه بالتزامن مع الذكرى 

السنوية الثالثة واخلمسني لتأسيس الدار. 
وجاء املهرجان مببادرة نوعية من قبل الدكتورة 
تــكالن وعمــل دؤوب ملالكات الــدار لتنطلق 

فعالياته بالتعاون والتنسيق مع اإلحتاد العام 
لالدبــاء والكتاب في العــراق ونقابة الفنانني 
العراقيــني ومبشــاركة فاعلة لشــخصيات 
أكادميية ونخب أدبية و ثقافية وفنية وإعالمية. 
وستقيم الدار برعاية الدكتورة خاجيك وعلى 
هامش أعمال املهرجــان ندوتني حواريتني في 
الســاعة 11صباحا من اعــداد مركز ابحاث 
وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، وندوة دولية 
إبداع  )الطفولــة  عنــوان  إلكترونيــة حتمل 
ومواهب( بالتعاون مع اجمللس األكادميي الدولي 
الرقمي للدراسات اإلنسانية والثقافة والتراث 
ومخبر فلســفة علــوم وتنمية فــي اجلزائر 

مبشاركة خبراء الطفولة من دول عربية عدة  .
وتتضمن الندوة التي ســتقام في الســاعة 
السادسة مســاء من يوم االربعاء املوافق 28 
كانــون االول 2022 عدة محاور اهمها )حقوق 
الطفل االساســية فــي القانــون الدولي ( 
للدكتورة حياة اخلضــر من جامعة بحري في 
السودان و)اخملاوف الشائعة لدى اطفال ماقبل 
املدرســة( لالستاذة شــعثة بنت خلف بنت 
علي الهاللية من سلطنة عمان ، و)اكتشاف 
املوهبة لــدى االطفــال في عصــر التحول 

الرقمي ( للدكتورة شــيماء ســراج من 
جامعة االســكندرية فــي مصر،و)دور 

الكتاب فــي التكوين والتطــور املعرفي عند 
الطفل( للدكتورة مريوه حفيظه من جامعة 
وهران فــي اجلزائر ، و)الطفولــة بني فضائني 
للدكتور  ومواهب بشرية مستدامة(  :طاقات 
حنا سعيد احلاج من لبنان و)التغذية الصحية 
للطفل املتمدرس ( وهي محاضرة مشــتركة 
والدكتورة  املباركية  اسمهان  بوشيخاوي  بني 
معزوز زهور مــن جامعة محمد بن احمد في 
وهران في اجلزائر . تدير الندوة رئيســة اللجنة 
العلميــة الدكتــورة رجــاء خليل 

اجلبوري.

 متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلنت الدكتورة مارغريتا لفوفا، خبيرة 
التغذية الروسية، أن تناول الشاي بعد 
األكل مباشرة يعيق امتصاص احلديد 

من الطعام.
واشارت اخلبيرة، إلى أن الشاي يحتوي 
علــى مــواد دباغيــة هــي التانينات 
)العفص(، التي تعيق عملية امتصاص 
احلديد مــن الطعام. ولكن مســتوى 
يعتمد  للمشــروب  الســلبي  التأثير 
على صحة الشخص، ونوعية وكمية 

الشاي ووقت شربه.
 وقالــت: "تكمن املســألة في نوعية 
يتناولهــا  التــي  الشــاي  وكميــة 
الشــخص. من األفضل عــدم تناوله 

مــع الطعام، وبعده مباشــرة. وميكن 
اعتبار اجلرعة اآلمنة حتى 400 مليلتر 
في اليوم. ويفضل تناوله في الصباح، 
إذا كان الشــخص ال يعاني من قصور 
كلوي أو حصى في الكلى أو ارتفاع في 
مســتوى حمض البوليك".  وأضافت: 
ال جتلــب أكيــاس الشــاي أي فائدة 
للجســم. كما ان الكافيــني املوجود 
في الشــاي مينــع امتصــاص احلديد 
واملغنيســيوم من الطعــام.  وتقول: 
"إذا أراد الشــخص تناول الشاي بعد 
الطعــام، فمــن األفضــل أن يتناوله 
علــى األقل بعــد مضــي 40 دقيقة. 
بالطبع كل شــيء يعتمد على احلالة 
الصحية للشــخص، ونوعية وكمية 

ووقت تناول الشــاي". وال يكاد يخلو 
مجلــس العراقيني من مشــروبهم 
الساخن املفضل }الشاي{ سواء في 
واحلزينة،  الســعيدة  مناسباتهم 

ودواوينهم،  مضايفهــم  وفــي 
وجلســاتهم الرسمية وغير 

املفاوضات  وفي  الرسمية، 
أيضــاً. فبــني العراقيني 

حب  قصة  والشــاي، 
حتــى  تنتهــي  ال 

فــي ظــل درجات 
الغليان  حــرارة 

أشــهر  خالل 
العراق  صيف 

الالهب.

بغداد- الصباح الجديد: 
 6 الـ  يتجــاوز  لم يكــن عمرها 
ســنوات حينمــا دخلــت قلوب 
ضيفة  حلت  بعدمــا  العراقيني، 
فــي برنامــج إذاعي عــام 1966 
األطفال"،  "جنــة  عنوان  يحمل 
ليكــون انطالقها فيما بعد نحو 

النجومية ودخول عالم الفن.
عرفت  قديرة  فنانة  محمد،  هناء 
بأدائها االحترافي في األدوار التي 
قدمتها ســواء في التلفزيون أو 
باتت  اإلذاعة، حتى  أو  الســينما 
قيمة فنية بامتيــاز وأثرا إبداعيا 
يسير على خطاه أجيال وأسماء 

وعناوين.
في  العراقية  النجمــة  وبينــت 
حــوار ، أن االنطالقــة احلقيقية 
أداء  نحو اجلمهــور، كانت عبــر 
مســرحية  فــي  "كمــرة"،  دور 
واخملرج  للفنان  األرض"،  "نشــيد 
اختارها  الذي  العزاوي،  محســن 
ألداء هــذا الــدور حينمــا كانت 
عضــوة فــي فرقة املوشــحات 
"اجتــزت  وتابعــت:  العراقيــة، 
اختبارا صعبا حتى مت قبولي ألداء 
تلك الشــخصية، ومن بعد ذلك 
الوطني  املســرح  إلى  انضممت 

القومي".
الفنانة  أوضحت  التلفزيون،  وعن 
أن البدايــة كانــت عبــر متثيل 
مشــاهد دراميــة فــي برنامج 
في  الطريــق"،  على  "مشــاعل 

الســبعينيات،  فتــرة  مطلــع 
بإيجــاد  تهتــم  كانــت  التــي 
املعاجلات للكثير من املشــكالت 

االجتماعية.
وتابعــت: "بعــد ذلك شــاركت 
املسلســالت  أداء عشــرات  في 
السينمائية  واألدوار  التلفزيونية 
واملســرحية، التي ظلت راسخة 
العراقي  املتلقــي  ذاكــرة  فــي 
2003 وجراء  والعربي". وبعد عام 
بالعراق  حلقــت  التــي  الظروف 
في  األمنية  األوضــاع  وتداعــي 
البــالد، اضطرت هناء محمد إلى 
املغــادرة والتنقل بــني دول عدة 

بينها سوريا واإلمارات.
وتعلــق الفنانــة العراقية على 
ذلــك، بقولها: "لم يكــن القرار 
اختيارا وإمنا قســرا بعد نشــوب 

احلرب األهليــة وتصاعد اإلرهاب، 
ألجد نفســي بعيدة عن وطني، 
ولكن برغــم ذلك قدمت العديد 
من األعمال على مستوى الدراما 

واملسرح".
وعن قلة الظهور في الســنوات 
األخيــرة، تقــول هنــاء محمد: 
"تعــرض عليَّ بني احلــني واآلخر 
الكثير من الشــخصيات، ولكن 
أغلبها ال يتناســب مع مسيرتي 
وعطائي الفني، لذا غالبا ما أبدي 
الرفض وعــدم القبول، فضالً عن 
ذلك احملســوبية وعــدم املهنية 
التي جعلت الكثير يستســهل 
طريق الفن، ما تسبب في ظهور 
ليس  التي  األســماء  الكثير من 

لها شأن بالعالم اإلبداعي".
ويبلغ رصيد الفنانة في املســرح 
أكثــر من 80 عمــال حصدت من 
خالل بعضها جوائز عربية ودولة 
"ندميكم هذا  بينها  من  ومهمة، 
املساء"، و"كان ياما كان"، و"عزف 
نسائي"، و"صاحبة املعالي"، كما 
متتلك رصيــدا كبيرا من األعمال 
الدرامية املهمــة والكبيرة التي 
عن  وخرجت  اجملتمــع  المســت 
العرض  فــي طريقــة  املألــوف 
"األماني  بينهــا  مــن  والتقدمي، 
الضالــة"، و"أعالــي الفردوس"، 
و"دنانير  الثعالــب"،  و"أجنحــة 
من ذهب"، فضال عن املسلســل 

الشهير "أيام اإلجازة".

اليوم.. دار ثقافة االطفال تحتضن مهرجان أغنية الطفل االول  الفنانة هناء محمد تكشف 
سر غيابها عن الساحة الفنية

خبيرة أغذية: تناول الشاي بعد األكل مباشرة 
يعيق امتصاص الحديد
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