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بغداد - الصباح الجديد: 
رفض رئيس الوزراء محمد شياع 
تسمية  عن  االعتذار  السوداني، 
من  بــدالً  العربــي«  »اخلليــج 
طلبت  كما  الفارسي«  »اخلليج 
منه ايران، مؤكداً ان العراق جزء 
من املنظومــة العربية وحريص 
علــى دميومة العالقــة مع دول 
أشــار  حني  في  العربي،  اخلليج 
الــى اســتمرار التوســط بني 

السعودية وإيران.
وكان وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي 
حسني امير عبد اللهيان، حتدث 
االربعــاء املاضي عن اســتدعاء 
طهران  لدى  العراقي  الســفير 
احتجاجا علی اســتخدام اسم 
وصفته بأنه »مزور«، في بطولة 
بنســختها  العربــي  اخلليــج 
اخلامســة والعشــرين املقامة 
حاليا في مدينة البصرة، وأشار 
عبداللهیان إلى أن رئيس مجلس 
شــياع  محمد  العراقي  الوزراء 
الســوداني صحح هذه املسألة 
) هــذا اخلطأ ( في مقال نُشــر 

مؤخرًا على الفضاء االفتراضي.

السوداني، في مقابلة مع  وقال 
قناة »دويتشــه فيله« األملانية، 
على هامش زيارته إلى برلني، إن 
واقع«،  هذا  العربي  اخلليج  »دول 
أن ندخل في  نريــد  »ال  مضيفاً 
يحاول  التي  اإلشــكاليات  هذه 

البعض إثارتها«.
وتابع رئيس وزراء العراق، »نحترم 
اليوم  ونحن  النظر،  وجهات  كل 
العربية،  املنظومــة  فــي  جزء 
عالقتنا  دميومة  على  وحريصون 

مع دول اخلليج العربي«. 
االخيرة  »البطولة  أن  إلى  وأشار 
هذه  للقاء  كمحطــة  واضحة 
الدول في العــراق بعد عودة ما 

يقارب من 43 عاماً«. 
وحــول عالقــات بالده مــع دول 
اخلليج وإيران، كشف السوداني، 
أن »بغــداد تواصل مســاعيها 
للتوسط بني السعودية وإيران«، 
مضيفــا: »جند جتاوبــاً من إيران 
مستمرون  ونحن  والســعودية، 
في هــذه احملاوالت وصــوال إلى 
استئناف االجتماعات في بغداد 

قريبا«.

وتابــع: »تقريب وجهــات النظر 
بني إيــران ودول املنطقة، ومنها 
اتبعتــه  الســعودية، منهــج 
ومســتمرة  العراقية  احلكومة 
تخفيف  في  وسيســهم  فيه، 
مبا  باملنطقة،  التوتــرات  حــّدة 
العراق  أمــن  علــى  ينعكــس 

واملنطقة«.
وبــني أن »أي اعتداء على أي جزء 
أو بقعــة في العــراق، مرفوض، 
ســواء أكان من إيران أم تركيا«، 
أنه »واجهنــا االعتداءات  مبينا 
األخيرة التي حصلت في املناطق 
احلدودية مبوقف رســمي رافض، 
وفــي الوقت نفســه، كنا على 
درجة من احلرص على اســتمرار 
احلوار مع هذه الدول التي تربطنا 
معها عالقات متميزة ومصالح 

مشتركة«.
وأكــد الســوداني أن »احلــدود 
األجهزة  بتركيز  العراقية حتظى 
األمنيــة العراقية ملنع تســلل 
اإلرهابيــني بالدرجة األســاس، 
وتنامي نشاط اخملدرات«، مشيرا 
إلى أن »العالقــات املتوازنة بني 

العــراق ودول اجلــوار وفق مبدأ 
االحتــرام املتبــادل واملصالــح 
املشــتركة وعــدم التدخل في 
الشــؤون الداخليــة هو النهج 

األمثل لنا كحكومة«.

األسبوع  من  ســابق  وقت  وفي 
اخلارجية  وزارة  أعلنــت  املاضي، 
وصفتها  ما  اتخاذ  عن  االيرانية، 
استخدام  بعد  الزمة«  »إجراءات 
العراق تسمية »اخلليج العربي« 

عوضا عن »الفارسي«.
كانــون  مــن  الثامــن  وفــي 
الثانــي اجلاري، هاجــم البرملان 
اإليرانــي، رئيس الــوزراء محمد 
والســيد  الســوداني  شــياع 

مقتــدى الصدر، علــى خلفية 
تصريحات بشــأن بطولة كأس 
التي  الـ25  بنســختها  اخلليج 
وذكرا  البصــرة،  تســتضيفها 
العربي«  »اخلليــج  مفردة  فيها 
والتــي تعتــرض عليهــا إيران 

بشدة.
كما اعترض االحتاد اإليراني لكرة 
البطولة  القدم، على تســمية 
باســم »اخلليج العربــي« بدالً 
مــن »اخلليج الفارســي«، كما 
رئيس  إلى  احتجاج  مذكرة  قدم 
بهذا  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 

اخلصوص.
وابدى فــي حينه التيار الصدري 
الصدر،  مقتــدى  يتزعمه  الذي 
استغرابه عبر القيادي في التيار 
مطالبة  مــن  حســني،  عصام 
الصدر باالعتــذار دون أن تصدر 
منه أي إســاءة للدولة اإليرانية، 
مضيفا أن الصدر لم يتطرق إلى 
التســميات أو اخلرائط الدولية، 
مكتفيــا بتســمية »اخلليــج 
البلدان  لبطولة جميع  العربي« 
املشــاركة فيهــا هــم »عرب 

فقط«.
ورجــح أن »مطالبــة البرملــان 
اإليرانــي باالعتذار مــن الصدر 
من  اإليراني  االنزعاج  بسبب  هو 
تقارب العراق نحو احمليط العربي 
من خالل بطولة اخلليج«. واعتبر 
أن إيران »تخشــى على نفوذها 
والتجاري  السياســي  وعملها 
في العراق بســبب التقارب مع 
وجدت  ولهذا  العربــي«،  احمليط 
في تغريدة الصدر »حجة لشن 
العراق عن  إلبعــاد  احلملة  هذه 
الســوداني  العربي«.   محيطه 
قال في املقابلــة ايضا مع قناة 
}DW{ األملانيــة ان :«االنتخابات 
املبّكرة شــأن البرملــان والقوى 
السياســية، وقــد وضعنا في 
انتخابات  إقامة  الوزاري  املنهاج 
العاشــر  الشــهر  في  محّلية 
كموعــد أقصــى« مؤكــدا ان 
»احلكومة ستوفر  كل املتطلبات 
قانون ومســتلزمات إلجراء  من 
االنتخابــات، ولو ارتــأى البرملان 
مبكــرة  انتخابــات  يقيــم  ان 

فاحلكومة جاهزة«.

العراق جزء من المنظومة العربية وحريصون على ديمومة عالقتنا بدول الخليج العربي
رفض االعتذار عن تسمية الخليج العربي كما »أفادت الخارجية اإليرانية«..السوداني:  تقريـر

خاص - الصباح الجديد:
الرئيسان،  الكرديان  احلزبان  كشــف 
أمس الســبت، عن شــبه اتفاق بني 
حصة  بتحديد  السياســية  الكتل 
بنحو  املوازنة  في  كردســتان  اقليم 
%14، مؤكدان التوجه لإلســراع في 
إقــرار القانون في ســقف زمني ال 
يتخطى الشهر املقبل، الفتا إلى أن 
حتالــف إدارة الدولة عازم على تنفيذ 
التي قطعها على  التعهدات  جميع 
نفسه قبل تشكيل حكومة محمد 

شياع السوداني.
وقال النائب عن احلــزب الدميقراطي 
في  ســليمان،  شريف  الكردستاني 
تصريــح إلى »الصبــاح اجلديد«، إن 
»وثيقة االتفاق السياســي لتحالف 
أدارة الدولــة التــي تشــكلت على 
أساسها احلكومة تضمنت عدداً من 
االتفاق على  النقاط أهمها موضوع 
حصــة اقليم كردســتان في قانون 

املوازنة«.
اقليم  »وفــد  أن  وتابــع ســليمان، 
كردستان الذي زار بغداد يوم األربعاء 
املاضي وأجرى لقاءات مع الرئاســات 
ناقــش موضوعات متعــددة أهمها 
االسراع في اقرار قانون املوازنة وقانون 
النفط والغاز ضمن األطر الدستورية 

ومبا يحفظ حقوق اجلميع«.
وأشــار، إلى أن »الكتل التي شكلت 
احلكومــة تعهــدت بوضــع حصة 
عادلة إلقليم كردســتان في املوازنة 
وال تكون محــل خالف ونقاش واآلراء 

الشخصية«.
وبــني ســليمان، أن »هذه النســبة 

ســوف يتــم االعتماد فيهــا على 
البيانات التي لدى وزارة التجارة ووزارة 

التخطيط االحتاديتني«.
ويسترســل، أن »املعلومــات الواردة 
من املصادر اخملتلفة تفيد بأن االقليم 
سوف يحصل على حصة ال تقل عن 

%14 من مبالغ قانون املوازنة«.
»إقليم  ان  إلــى  وانتهى ســليمان، 
كردســتان داعم لتوجهات احلكومة 
اقرار  في  االســراع  بضرورة  والبرملان 
املوازنــة ومن بعد ذلك إقــرار قانون 
النفط والغاز على وفق ما مت احلديث 

عنه في املنهاج الوزاري«.
من جانبه، ذكر عضو االحتاد الوطني 
في  الهركي  أحمــد  الكردســتاني 
تصريــح إلى »الصبــاح اجلديد«، أن 
»حتديد نسبة إقليم كردستان كانت 
حاضــرة فــي اجتماع حتالــف إدارة 

الدولــة منتصف األســبوع املاضي 
عندمــا مت التأكيد علــى االتفاقات 

السابقة«.
وأضــاف الهركــي، أن »العراق يخلو 
من تعداد ســكاني نعرف من خالله 
نسبة سكان إقليم كردستان إلى ما 

موجود في البالد، وبالتالي مت اللجوء 
إلــى احلســابات التقديريــة طيلة 

السنوات املاضية«.
ولفت، إلى أن »اتفاقــاً حصل داخل 
حتالف إدارة الدولة بأن تكون نســبة 
االقليم تتراوح بــني 14 إلى %15 من 
أن »القوى  املوازنــة«، مبينــاً  مبالغ 
السياسية أصبحت مدركة بضرورة 
االســراع في اقرار هذا القانون بغية 

تنفيذه«.
وأورد الهركي، أن »الشــارع العراقي 
أن  السياســية  القوى  مــن  ينتظر 
تلبي  البرملــان  داخــل  تقــر موازنة 
الطموحات وقادرة على تقدمي أفضل 

اخلدمات«.
مجلــس  »رئيــس  أن  ويسترســل، 
الوزراء محمد شــياع السوداني أبلغ 
احلاضريــن في اجتمــاع حتالف إدارة 
الدولــة بأنه عازم علــى املضي في 
منهاجــه احلكومي، لــذا هو طلب 
االســراع في اقرار هذا القانون داخل 

البرملان بعد إرساله من احلكومة«.
وانتهــى الهركــي، إلــى أن »جميع 
املؤشــرات تدل بأن احلكومة ســوف 
تنتهي من هــذا القانون خالل األيام 
املقبلة بانتظــار ان ننتهي من امللف 

بشكل تام في الشهر املقبل ».
وكانت مصادر سياســية قد حتدثت 
في وقت سابق عن أســباب عديدة 
أدت إلــى تأخــر ارســال املوازنة الى 
البرملان أبرزها التغييرات في أســعار 
بــإدراج  الكتل  ومطالــب  النفــط 
تعيينات فضالً عن موضوع احلوار مع 

اقليم كردستان.

الحزبان الكرديان: شبه اتفاق على منح اإلقليم 14 % من الموازنة

تحالف إدارة الدولة يعتزم تنفيذ جميع فقرات 
المنهاج الوزاري وإقرار القوانين الخاصة به

توجهات حكومية إلنقاذ قطاع الكهرباء في 
6البالد والبعض يشكك بالتعاقد مع المانيا معاناة مزدوجة للنساء في 

3أفغانستان:«طالبان تدفننا أحياء«

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت هيئــة النزاهة االحتاديَّة امس 
الســبت عــن ضبطها ســلفاً في 
دائرة ماء بغداد متَّ تنظيمها بأســماء 
فني في الدائرة دون علمهم بها. ُموظَّ

الهيئة  في  التحقيقات  دائرة  وذكرت 
، فريــق عمٍل مــن ُمديريَّة حتقيق  أنَّ
ة  بغداد، كشف عن وجود سلٍف بذمَّ
فني فــي دائرة ماء بغــداد دون  ُموظَّ
علمهم بهــا ولم يقوموا بتســلُّم 
)59( صكاً  املصروفة عبــر  مبالغها، 
في أحد فروع مصــرف الرافدين في 

بغداد متَّ ضبط أصلها من قبل الفريق 
الذي انتقل إلى املصرف.

وأضافــت الدائرة إنَّ أعمــال التحّري 
والتدقيق أثبتــت أنَّ دائرة املاء كانت 
تُسلُِّم مبالغ هذه السلف التي بلغت 
مبالغهــا أكثر مــن )500,000,000( 
دينار، ُموزَّعة بني )59( صكاً إلى رئيس 
قسم التنفيذ، والذي كان بدوره يقوم 
ذين،  للُمنفِّ األعمال  بتســديد كلف 
فني الذين  الفتًة إلــى أنَّ من بني املُوظَّ
تســلَّموا املبالغ املاليَّة معاون املُدير 

العاّم لدائرة ماء بغداد.

موظفون في دائرة ماء بغداد مدينون 
بنصف مليار دينار لم يتسلموه

النزاهة كشف تنظيم سلف لهم صرفت بصكوك دون علمهم

رئيس الجمهورية يثمن بفخر ضيافة اهل البصرة
 ويوعز بتكريم أعضاء المنتخب العراقي

بغداد - الصباح الجديد:
ثمن رئيس اجلمهورية الدكتور 
عبــد اللطيف جمال رشــيد، 
بذلتها  التي  الكبيــرة  اجلهود 
اجلهــات احلكومية ومحافظة 
وجناحها  دوائرها،  بكل  البصرة 
 25 بتنظيم بطولــة خليجي 
مشــيدا بكرم وضيافة أهالي 
البصــرة للوفــود املشــاركة 
واجلمهور اخلليجــي الزائر إلى 
نفتخر  أننا  مؤكــدا  احملافظة، 
بذلك الكــرم الذي ليس غريبا 
على أهالــي البصرة الطيبني، 
باالزدهار  عــن متنياتــه  معرباً 
والتطور للبصــرة وأهلها، وأن 
لها  البطولة فاحتة خير  تكون 

ولكل العراق 
جــاء هــذا خــالل حضــوره 
املباراة التــي خاضها منتخب 

اليمني،  املنتخــب  ضد  البالد 
فوز  وبعــد  البطولة،  ضمــن 
الفريق التقــى الرئيس العبي 

والكادر  الوطنــي  منتخبنــا 
وهنأهــم  واإلداري،  التدريبــي 
في  أوال  وتأهلهــم  بفوزهــم 
رئيس  أوعــز  مجموعتهــم،و 
اجلمهوريــة بتكــرمي أعضــاء 
جلهودهم  تقديــرا  منتخبنــا 
ولفوزهم  الرائــع،  وألدائهــم 
الذي رسم الفرحة على وجوه 
العراقيــني الالعبــني وحثهم 
على بــذل املزيد مــن العطاء 
واملثابــرة داخل امللعــب وأثناء 
النتائج  لتحقيــق  التدريــب 
ينتظرهــا  التــي  الطيبــة 
العراقيون والتي من شأنها أن 
تعزز مكانة البالد ورفع اســم 

العراق في احملافل الدولية.

اتفاق اولي بين بغداد وأربيل على قانوني النفط والغاز والموازنة
بغداد طالبت بتقديم تنازالت 

السليمانية - عباس اركوازي:
ان حكومة  اوساط سياسية،  اكدت 
االقليم توصلت الــى اتفاق اولي مع 
احلكومــة االحتاديــة لتثبيت حصة 
االقليم فــي املوازنة العامــة والية 
في  النفــط  ملــف  مع  التعاطــي 

االقليم.
السياســية  املصــادر  واوضحــت 
للصباح اجلديــد، انه في حال توصل 
اربيل وبغداد الى اتفاق نهائي فان ذلك 
ســيؤدي الى زيادة حصة االقليم في 
%14، وسيحصل  إلى  العامة  املوازنة 
مبوجب االتفــاق اإلقليم على ترليون 

و200 مليار دينار شهريا من بغداد.
وبيت املصــادر ان االحتاد الوطني يرنو 
إلى حل امللفات العالقة مع احلكومة 
االحتادية وفقا لقرار احملكمة االحتادية 
بشأن دستورية نفط اإلقليم وتطبيق 

املادة 140من الدستور، وذلك في حال 
جتاوب احلزب الدميقراطي مع مطالب 
بغداد، وبخالفه فــان االحتاد الوطني، 
ســيعمل على احياء فكرة التعامل 
مع احلكومة االحتادية بنحو مباشــر 

ومبعزل عن أربيل.
وميلــك االحتاد الوطنــي ورقة ضغط 
قوية وفاعلة بهذا الشــأن للتفاوض 
مــع بغداد وهي ورقــة حقل كورمور 
الغــازي، حيــث انه على اســتعداد 
لوضعها فــوق طاولة املفاوضات مع 
احلكومة االحتادية، مقابل اســتعداد 
املالية  املســتحقات  ارسال  االخيرة 

حملافظة السليمانية. 
وفي حال حتديد حصــة اإلقليم في 
موازنــة عام 2023 بـ14 % ســتكون 
حصته مــن املوازنــة االحتادية نحو) 
14( ترليون دينار، وعلى هذا االســاس 

ستقوم  بغداد بإرسال نحو)ترليون و 
200 مليار دينار( شهريا إلى حكومة 

إقليم كردستان.
في مجلس  اعضــاء  بدورهم طالب 
النواب عن االطار التنسيقي حكومة 
االقليم الى التجاوب مع رغبة بغداد 
في التوصل الى اتفاق، واملوافقة على 
تسليم النفط وااليرادات لقاء تثبيت 
حصة االقليم فــي املوازنة بضمنها 
ومســتحقات  املوظفــني  رواتــب 

محافظات االقليم.
واصدرت احملكمة االحتادية العليا، في 
15 شــباط املاضــي، حكما يقضي 
بعدم دســتورية قانون النفط والغاز 
حلكومــة إقليم كردســتان، الصادر 
2007، وإلغائــه خملالفته أحكام  عام 
إلزام  مــواد دســتورية، فضال عــن 
اإلقليم بتسليم اإلنتاج النفطي إلى 

احلكومة االحتادية.
بــدوره أكــد نائب رئيــس مجلس 
النواب، شــاخوان عبد اهلل، توصل 
بغــداد وأربيــل الــى تفاهم جيد 
والنفط  املوازنــة  قانونــي  حــول 
والغاز، مبّيناً أن تأخر إرســال قانون 
املوازنة إلــى مجلس النواب يتعلق 
بتفاصيل ال عالقة لها بالتفاهمات 

بني أربيل وبغداد.
ولفت إلى أن رئيس الــوزراء يعتزم 
إرســال مشــروعي قانوني املوازنة 
والنفــط والغاز معــاً إلى مجلس 
النــواب، وهناك تفاهــم حولهما 
مع أربيــل، خصوصاً بعد االجتماع 
األخير مع رئيــس حكومة إالقليم 
مسرور بارزاني، كما مت حسم إرسال 
مبلغ الـ 400 مليار دينار إلى إقليم 
كردستان، وما تبقى إجراءات إدارية.

الديوانية - احمد عباس: 
فارس  وكالة  الديوانية  اوعز محافظ 
ونــاس احلمــزاوي بتحســني الواقع 
اخلدمي في مختلف اقضية ونواحي 
اولوية في  اخلدمات  احملافظة معطيا 
مهام عمله للتخفيــف عن معاناة 
املواطنني خصوصا في فصل الشتاء، 
موجها بإنشــاء صناديق شكاوى في 
قبله  تفتــح من  االدارية  الوحــدات 
شــخصيا محــذرا املســؤولني من 
الفترة  خــالل  واالهمال  التقاعــس 
املقبلــة لغــرض تقــدمي اخلدمــات 

االساسية التي يحتاجها املواطن. 
وافاد احملافظ الذي تسنم مهام عمله 
قبل ثالثة ايام خــالل اول اجتماع له 
مع مــدراء الوحــدات االدارية ومدراء 
الدوائر اخلدمية في احملافظة حضرته 
- الصباح اجلديد - ان احلكومة احمللية 
عازمــة على بذل اجلهود لتحســني 
يحتاجها  التــي  اخلدمات  مســتوى 

املواطن خصوصا في فصل الشــتاء 
للتغلب على املشكالت الناجمة عن 
هطول االمطار محذرا من التقاعس 
والتلكؤ واإلهمال ملــا ينتج عن ذلك 
من ضرر يدفع ثمنه املواطنون موجها 
بفتح صناديق للشــكاوى املواطنني 
في كافة االقضيــة والنواحي تفتح 
مــن قبله شــخصًيا داعيــا الدوائر 
كوادرها  اســتنفار  الــى  اخلدميــة 
االمطار  ميــاه  لســحب  والياتهــا 
بالســرعة  املتضررة  املناطق  وتأهيل 
املمكنة مبديا اســتغرابه من تفوق 
العاطلة على  اخلدمية  اآلليات  اعداد 
الصاحلــة لالســتخدام رغم حجم 
الصرفيات الكبيــر في بعض الدوائر 
اخلدمية ، ووجه احلمزاوي بتفعيل دور 
مدراء القطاعات اخلدمية في املناطق 
السكنية وعدم االعتماد على مدراء 
الدوائر فقط مؤكدا ان ادارته ستتجه 

لتفعيل الرقابة بشكل مكثف . 

محافظ الديوانية ينشيء صناديق 
شكـاوى تفتـح مـن قبله 

اعطى اولوية لتحسين الخدمات 
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بغداد - الصباح الجديد: 

امــس  الكهربــاء   وزارة  أفــادت 
املبرمة  االتفاقيــة  بأن  الســبت 
مع شركة ســيمنس، ستسهم 
للطاقة  االف ميغاواط   6 باضافة 
الكهربائيــة في العــراق، وتقدم 
حلوالً جلزء من مشــكلة الطاقة 
النقل  خطــوط  تدعيم  ومنهــا 
في بغــداد ومحافظــات الفرات 

االوسط.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
ان  موســى  أحمــد  الكهربــاء 
“التعاقــد مع ســيمنز شــركة 
سيسهم باضافة 6 االف ميغاواط 
وتدعيم للبنــى التحتية لقطاع 
نقل الكهرباء، وانشــاء محطات 
ودعم  الطاقات  لتصريف  حتويلية 
مشــاريع الطاقة الشمســية”، 
مبينــاً أن “مذكــرة التفاهم مع 
شــركة ســيمنس حرصت على 
اكمال اعمــال التأهيل والصيانة 
للوحــدات التوليدية العاملة في 
العــراق، مــن اجل الوصــول الى 

طاقتها القصوى والتصميمية”.
أن “مذكرة  الــى  ولفت موســى 
هــذه  كل  شــملت  التفاهــم 
املقــررات”، مؤكــداً أن “هنالــك 
عنايــة حكوميــة مــن رئيــس 
مبلف  واالعتناء  لالشــراف  الوزراء 
الكهرباء، وأن املضي بهذه املذكرة 
واالتفاقية سيوفر حالً من احللول 
الكهرباء  لصيرورة  الستراتيجية 

في العراق”.
املتحدث باسم وزارة الكهرباء، ذكر 
انه “وبعد توقيع مذكرة التفاهم، 
اجتماعات  عقــد  الى  ســيصار 
مكثفــة لتحديد النقــاط التي 
حتتاجهــا الكهرباء وحتديد املراكز 
التي ســتمضي بهــا االتفاقية، 

لكن باجململ فــإن االتفاقية تنص 
طاقة  انشــاء محطــات  علــى 

جديدة”.
ولفت املتحدث الى ان “محافظات 
وبغــداد حتتاج  االوســط  الفرات 
والتي  النقل،  تدعيم خلطوط  الى 
ســتتكفل بها هــذه االتفاقية”، 
مشــدداً على أن “ســيمنس هو 
شريك ســتراتيجي رصني بقطاع 
الطاقــة، واالتفاق معه ســيحل 
جزئياً من مشاكل قطاع الطاقة”.

يذكــر ان وزارة الكهرباء العراقية 
وقعت مذكرة تفاهم مشــتركة 
مع شركة سيمنس األملانية، التي 
ستعمل مبوجبها على وضع خطة 
الكهرباء،  ملنظومــة  متكاملــة 
كما تقوم بإنشاء محطات توليد 

جديدة.
جــاء ذلك في مراســم جرت برلني 
الزيارة  اول امس اجلمعة فــي إطار 
الرســمية لرئيس مجلــس الوزراء 
أملانيا،  إلى  السوداني  محمد شياع 

حيث ذكر بيــان للمكتب اإلعالمي 
لرئيــس الــوزراء، أن املذكرة وقعها 
من اجلانب العراقــي وزير الكهرباء 
زياد علي فاضل، فيمــا وقعها من 
التنفيذي  الرئيس  سيمنس،  جانب 

للشركة كرستيان بروخ.
مذكــرة التفاهم تنطوي على وفق 
البيــان، على جملة مــن الفقرات 
األساســية التي تشــكل خارطة 
الكهرباء  منظومــة  لتطوير  عمل 
في العراق ، مبوجب مذكرة التفاهم 

بــني وزارة الكهربــاء وســيمنس، 
مع  بالتنسيق  الشــركة  ستعمل 
الوزارة على وضــع خطة متكاملة 
ملنظومــة الكهرباء بشــكل عام، 
تتضمن حلــوالً للمشــاكل، كما 
تقوم الشــركة بإنشــاء محطات 
توليد جديدة، كما تضمنت املذكرة 
تقدمي شــركة ســيمنس دراســة 
متكاملة للعراق، تتضمن الكيفية 
التي يتم فيها االستفادة من الغاز 
املصاحب، فــي دعم وزيــادة انتاج 

الطاقة الكهربائية.
وتنــص املذكرة أيضــاً على توقيع 
اتفاقيــة طويلــة األمــد، لصيانة 
وتأهيل الوحدات العاملة في العراق 
التي أنشــأتها شــركة سيمنس، 
فضالً عن تنفيذ مشــاريع الطاقة 
الشمسية  الطاقة  وهي  املتجددة، 
وحركــة الرياح، وإنشــاء محطات 
حتويل فــي عموم مناطــق العراق، 
الى جانب تطوير وتأهيل كوادر وزارة 

الكهرباء ونقل اخلبرات. 

الكهرباء: االتفاق سيسهم باضافة 6 االف
 ميغاواط للطاقة الكهربائية في العراق

يوفر حلواًل لبغداد والفرات االوسط

وقعت وزارة 
الكهرباء العراقية 

مذكرة تفاهم 
مشتركة مع شركة 

سيمنس األلمانية، التي 
ستعمل بموجبها على 

وضع خطة متكاملة 
لمنظومة الكهرباء، 

كما تقوم بإنشاء 
محطات توليد جديدة

احمد عبد الصاحب كريم

يعد مركز الســمع والتخاطب في 
التعليمي  اليرمــوك  مستشــفى 
احد اهــم املراكز املهمة التي تقدم 
الرعايــة التخصصيــة و اخلدمات 
و  العالجيــة  و  التشــخيصية 
للمصابني  املشــورة  و  التاهيليــة 
باضطرابات في السمع و التخاطب 
ويضــم املركز وحــدات ) تخطيط 
الســمع ، فحــص جــذع الدماغ ، 
، مختبر  فحص املسح الســمعي 
بصمــات االذن ، تدريــب النطــق ، 
، جلنة  الطبيــة  املعينات  برمجــة 
املعينــات الطبيــة( و يعتبــر من 
اهم املراكــز التي تقــوم  بتجهيز 

السماعات لفاقدي السمع .
وبني اختصاص انــف واذن وحنجرة 

حمد  شــهاب  فاضــل  الدكتــور 
يســتقبل املركز املرضــى املصابني 
باضطرابات في السمع و التخاطب 
حيــث يتم اجراء اكثــر من )١٥٠٠( 
فحص شــهريا مبعدل )٥٠( مراجع 
يوميا و توزيع )٢٠٠( معينة سمعية 
متنوعــة )داخــل االذن ، خلف االذن 
، فــي االذن( شــهريا مجانــآ على 
املســتحقني و يســتقبل املركــز 
االعاقة  مــن  تعاني  التــي  احلاالت 
الســمعية او الضعف السمعي او 
مشــاكل في النطق و اللغة و ذلك 
للعالقة الوثيقة بني فقدان السمع 
و تعلم اللغــة و الكالم ولذلك فان 
اغلب املراجعني هم من كبار السن 
ممــن يعانــون من ضعف الســمع 
وممن هــم بحاجــة الــى معينات 
ســمعية و االطفــال ممــن يعانون 
من فقدان ســمعي وراثــي يترتب 
على  عالوة  لغوية  اضطرابات  عليه 

معاجلة االشخاص الذين يعانون من 
وأمراض  الوســطى  االذن  التهابات 

سمعية اخرى .
واضاف حمد تقــوم وحدة املعينات 
الطبية بتوزيع املعينات الســمعية 
على ضعاف الســمع من خالل جلنة 
الطبية  الســماعات  تلــك  لتوزيع 
على املســتفيدين بعد اكمال كافة 
الفحوصــات و التقارير الطبية من 
االختصاص حســب  االطبــاء  قبل 
بعدها  لتقــوم  محــددة  مواعيــد 
وفقا  ببرمجتها  املدربــة  املــالكات 
لدرجــة الســمع التــي يتمتع بها 
الشهر  املعدل  يبلغ  الشخص حيث 
لتوزيــع املعينات الطبيــة بني )١٥٠ 
- ٢٠٠( معينــة للمرضى في جانب 
الكرخ و محافظة االنبار و ذلك لعدم 
وجود مركــز ســمع و تخاطب في 
محافظة االنبار ، ولغرض التوســع 
الضرورية  اخلدمــات  كافــة  وتامني 

مت جتهيز  الســمع  للمرضى ضعاف 
املركز مبختبر بصمة متكامل لغرض 
عمل بصمــات االذن الصلبة واملرنة 
خملتلف االعمــار ، باالضافة الى ذلك 
تقــوم وحدة فحص جــذع الدماغ و 
تعتبر من اهم الوحــدات في املركز 
بفحص االطفال من عمر )٦( سنوات 
فما دون ملعرفة درجة السمع و فقدان 
الســمع و قياس السعة السمعية 
التعبير  لالطفال لعدم قدرتهم عن 
االخرى  الفحوصات  في  لالستجابة 
ملن يعانون من فقدان حسي عصبي 
او فقدان توصيلي بســبب التهابات 
االذن الوســطى و بالتالــي معرفة 
و  الســمعي  الفقدان  درجــة  مدى 
يتم ذلك من خالل استخدام احدث 
يتم  ذلك  بعــد  الدقيقة  االجهــزة 
حتديد احتياج املريض الى استخدام 
املعينة الســمعية او زراعة قوقعة 

االذن .

رعاية طبية متخصصة للمصابين باضطرابات السمع والتخاطب في مستشفى اليرموك 
توزيع المعينات السمعية مجانا على المستحقين

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت الهيئة العليا ملكافحة الفســاد 
امس الســبت، القاء القبض على مسؤول 
سابق في الوقف الســني جراء مخالفات 
فـــي عقـد شـــراء فنـــدق بـ)٤٧( مليـار 

دينـارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان أن “الفريق الســاند 
وبالتعاون  الفساد  العليا ملكافحة  للهيئة 
مع جهات انفاذ القانــون، متكن من تنفيذ 
مذكرة القبــض الصادرة عن قاضي حتقيق 
محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزية 
على املتهم الهارب”، الفتة إلى أن “القضية 
تخص املتهمني الهاربني رئيس ديوان الوقف 
السني األسبق ومعاون املدير العام للدائرة 
القانونية حول اخملالفات املرتكبة في شراء 
فندق في إقليم كردســتان تسبب بإحداث 

الضرر باملال العام”.
وتابعت الدائــرة أن “اخملالفــات في العقد 
املبرم بــني هيئــة إدارة واســتثمار أموال 
)sm( لالستثمارات  الوقف السني وشركة 
الســياحية احملدودة متثلت بشــراء الديوان 
فندق )رمادا( في إقليم كردستان مببلغ )٤٧( 
مليار دينار عراقــي وتأجيره للجهة املالكة 
ذاتها ملــدة ثالثني ســنة، دون وجود جدوى 
اقتصاديٍَّة، وهو ما أحدث ضرراً باملال العام”.
وأضافت إنه مت “تدوين أقوال املتهم وتنظيم 
محضر أصولي وعرضه أمام السيد قاضي 
الفساد  جنايات مكافحة  حتقيق محكمة 
املركزية الذي قرر توقيفه وفق احكام املادة 
(٣٤٠( مــن قانون العقوبــات العراقي رقم 

(١١١ لسنة ١٩٦٩(”.
وســبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر 
اســتقداٍم بحقِّ رئيس أحد دواوين األوقاف 
وعــددٍ من كبار املســؤولني فــي الديوان؛ 
إلحداثهم عمــداً ضرراً بأمــوال ومصالح 
اجلهــة التي يعملون فيهــا، فضال عن أمٍر 
مبنع سفر املُتَّهمني وحجز أموالهم املنقولة 

وغير املنقولة. 

مخالفات بـ 47 مليار 
دينار.. القبض على مسؤول 

سابق في الوقف السني

بغداد - الصباح الجديد: 
استقبل وزير العمل والشؤون االجتماعية 
أحمد االسدي رئيس مجلس النواب االردني 

احمد الصفدي والوفد النيابي املرافق له.
وأكد األسدي حسب بيان ملكتبه االعالمي 
امس السبت، أن “اهمية العالقات الثنائية 
بني العراق واململكــة االردنية”، الفتاً إلى أن 
“العراق يرى في االردن شريكا اساسيا لبناء 

وتوطيد االمن واالستقرار في املنطقة”.
وشــدد وزير العمل علــى “حرص احلكومة 
العراقيــة على اســتمرار وتطوير التعاون 

املثمر بني البلدين الشقيقني”.
بدوره، أكد “رئيس مجلس النواب االردني أن 
“العراق هو قلب العــرب النابض وان متتني 
العالقــات بني البلدين الشــقيقني ضرورة 
ومصلحة لكال الشــعبني”، مبيًنا “ضرورة 
تشكيل مكتبني في مطارات عمان وبغداد 
بني  املســافرين  تنقالت  هدفها تســهيل 

البلدين” .

بغداد - الصباح الجديد: 
اصدرت وزيــرة االتصاالت الدكتــورة هيام 
الياســري امرا بتثبيت موظفي العقود في 

الوزارة على املالك الدائم .
واوضحت الوزارة في بيان انه اســتنادا الى 
قــرار مجلس الوزراء تقــرر تثبيت موظفي 
العقود في الوزارة والبالغ عددهم 754 على 

املالك الدائم .

العراق واالردن 
يبحثان تسهيل تنقل 

المسافرين في المطارات

وزيرة االتصاالت تصدر 
امرا بتثبيت عقود 

754 على المالك الدائم 

بغداد - الصباح الجديد: 
ضمن أهتماماته االنسانية بشريحة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.. 
وجــه وزيــر النقــل رزاق محيبــس 
الســعداوي بتخصيــص حافلتــني 
العامة لنقل  الشــركة  من حافالت 
املسافرين والوفود املتواجدة مبحافظة 
البصرة لنقل ذوي االحتياجات اخلاصة 
من مجمــع القصور الرئاســية الى 
املدينة الرياضية ملعب جذع النخلة 
وبالعكس ضمن مباريات خليجي ٢٥ 

ليوم اخلميس ١٢/١/٢٠٢٣.
و قال مدير عام الشركة الدكتور عبد 
العظيم كرمي غافل: تاتي هذه املبادرة 
دعم نفسي واجتماعي لذوي االعاقه، 
نســأل اهلل دوام التوفيق والســداد 
وان نكون عند حســن الظن من اجل 

ادخال الفرحــة لقلوبهم وادخالهم 
ابناء  مــع  ومؤازريــن  كمشــجعني 
شــعبهم وهم يرفعــون راية العراق 

بهذا احلدث الرياضي خليجي٢٥
وأضاف غافل: ان مبادرة الوزير ماهي 

اال رساله انسانية جتبر بقلوب هذه 
الشريحه مؤكدا  بان اجلهد املبذول 
للشركة في البصرة خدمة جلميع 
وبجميع  االوقــات  وبــكل  الفئات 

االزمان. 

بغداد - الصباح الجديد: 
الســبت،  امس  التجارة  وزارة  أعلنت 
الســلة  مفردات  بزيــادة  املباشــرة 
بالرعايــة  للمشــمولني  الغذائيــة 
االجتماعية وذوي الدخل احملدود، فيما 
كشــفت عن قرار مينع جتزئــة مواد 
السلة الغذائية، ويؤكد على تسليم 

احلصة كاملة للمواطنني.
التجارة،  وزارة  باســم  املتحدث  وقال 
محمــد حنون إنــه “مت بالتنســيق 
والشــؤون  العمل  وزارة  مع  والتعاون 
العوائــل  إلضافــة  االجتماعيــة 
الــوزراء  بقــرار مجلس  املشــمولة 

املتضمــن حتســني وزيــادة مفردات 
الســلة الغذائيــة إلــى وكالء املواد 
رقعــة جغرافية  فــي كل  الغذائية 
ضمن الوجبــات املقبلة، ليتم جتهيز 
االجتماعية  بالرعايــة  املشــمولني 
الــوزراء من إضافات  أقره مجلس  مبا 

جديدة”.
وأضاف أن “التجارة أكملت اإلجراءات 
اخلاصــة بتأمــني املــواد الغذائيــة 
االجتماعية،  بالرعاية  للمشــمولني 
وجميع اخملازن حتتــوي على الكميات 
املطلوبــة، وال توجــد مشــكلة في 
عملية التجهيــز، إذ مت اتخاذ إجراءات 

سريعة بغية شــمول عوائل الرعاية 
االجتماعية باملواد التي أقرها مجلس 

الوزراء”.
وتابع: “باشرنا التوزيع ضمن قاطع كل 
منطقة جغرافية ، ســيما أن الوزارة 
لديها جتربة في هــذا املوضوع حيث 
كانت جتهز املشــمولني مبادة طحني 
إضافية، ولدينا تنسيق عالي املستوى 
مع شركات الغذاء لغرض تأمني املواد 
مثل الطحــني الصفــر، إضافة إلى 
احلاجة للحنطــة واملطاحن، حيث مت 
حسم املوضوع بشكل كامل، وتتجه 
الوزارة حالياً لتجهيز املفردات كاملة 

إلى عوائل الرعاية االجتماعية”.
وأكــد، أن “جميع اإلضافــات اجلديدة 
باستثناء  اخملازن،  جاهزة وموجودة في 
التعامل  حلــني  الصفــر،  الطحــني 
معــه من خــالل املطاحــن األهلية 
إلــى أن “املواد  واحلكوميــة”، الفتــاً 

ستجهز كاملة”.
وأشار إلى أن “الوزارة أصدرت قراراً مينع 
منعاً باتاً جتزئة املــواد أثناء التجهيز، 
ويتم تســليم كل مواطــن حصته 
الكاملة التي تبلغ )7 مواد أساسية(، 
وأي نقــص يتحملــه الوكيل واملركز 
التموينــي ضمــن قاطــع املنطقة 

اجلغرافية”.
ونوه إلــى أن “الــوزارة ماضية باجتاه 
اســتمرار الســلة الغذائية بواقع 6 
مــواد مع مــادة الطحــني لتكون 7 
مواد أساســية، و5 مواد أضيفت إلى 
والتي  االجتماعيــة  الرعاية  عوائــل 
ســتكون البطاقة التموينية داعمة 
لهذه الفئة من اجملتمع بسبب ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية”.
أيضاً  “الوزارة تسير  أن  وأضاف حنون، 
الوزراء  باجتاه تطبيــق قرار مجلــس 
راتبهم  الذين يقل  املواطنني  بشمول 
عن مليوني دينار بالســلة الغذائية، 

بعد أن كان احلجب يشــمل أصحاب 
ونصف  تبلغ مليونــاً  التــي  الرواتب 
املليون فصاعداً، وبالتالي سيشــمل 
القرار اجلديد عدداً كبيراً من املواطنني 
الذين مت حجبهم بسبب قرار مجلس 

الوزراء السابق”.
األربعــاء  التجــارة،  وزارة  وأكــدت 
املاضي، وجــود خزين كاٍف من املواد 
الغذائية لألشــهر املقبلــة، فيما 
إلى العمل على تنفيذ قرار  أشارت 
مفرداتها  بزيــادة  الــوزراء  مجلس 
للمشــمولني بالرعاية االجتماعية 

وذوي الدخل احملدود.

التجارة تصدر قرارًا بتسليم مواد السلة الغذائية كاملة ومنع تجزئتها

المثنى - الصباح الجديد: 
حّدد رئيس فريق اجلهد احلكومي امس 
الســبت، املشــاريع املزمع تنفيذها 
في املثنى. وقال رئيــس الفريق جابر 
لتوجيهات  “تنفيــذاً  إنه  احلســاني 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
مت توجيه أعضاء الفريق الى محافظة 
املثنى لغرض شمولها باخلدمات التي 

يقدمها فريق اجلهد الهندسي”.
وأضــاف أن “الفريــق التقى محافظ 
املثنــى أحمــد منفي جــودة ومالك 
احملافظــة”، مشــيراً الى أنــه “تقرر 
احملافظة  في  محلي  فريق  تشــكيل 
ومــدراء املشــاريع”. ، وأشــار إلى أن 
“هنالــك مناطــق مســتهدفة هي 
واخلضــر ومنطقة  الرميثة،  قضــاء 

الوركاء ومناطق أخرى”.

وأكــد أن “الفريق سيباشــر بتقدمي 
اخلدمــات للمناطق املذكــورة أعاله 
خــالل أســبوعني”، مبينــاً أن “وزارة 
الصناعة ستدخل احملافظة مبشاركة 
احلشــد الشــعبي ووزارات ســاندة 

أخرى”.
ولفت إلى أن “جدول مشــاريع اجلهد 
الهندســي حملافظة املثنى للمناطق 
منطقة  وتطوير  حتسني  هي  احملرومة 
السماوة،  في  علي  بســاتني محمد 
وتأهيــل وتطويــر قرية ســيد جبار 
والزراعي اجملاور له، وحتســني وتطوير 
شــبكة الكهربائية ملنطقة أطراف 
احللة والعسكري في الوركاء، وإكمال 
الشــبكة الكهربائية اخلاصة لثالث 
مناطق خلف امللعب - الشرقي - حي 
عبد العباس في  الرميثة، وحل اختناق 

منطقــة أم الهوش خلــف اجلامعة 
الســماوة،  في  الصغير  الصوب  في 
الزراعي  وحتســني شــبكة منطقة 
مقابــل حي النفط في  الســماوة”. 
، ودخل فريق اجلهــد احلكومي امس 

السبت، الى محافظة املثنى.
وأعلن فريق اجلهد اخلدمي والهندسي 
احلكومي أن عمله في اآلونة األخيرة 
يركز علــى تقدمي جميع أعمال البنى 
التحتية في املناطق املشــمولة ومن 
بينها نصب شــبكات املــاء واجملاري 
أن  التبليط واإلكســاء بعد  ومن ثم 
توفر الغطــاء القانوني املتمثل بقرار 
مجلس الوزراء رقم 286، الفتاً إلى أن 
التوجه احلالي هو استمرار األعمال بـ 
(3 شــفتات( يومياً في بعض املناطق 

لتسريع نسب اإلجناز. 

وزير النقل يوجه بتخصيص حافلتين لنقل 
ذوي االحتياجات الخاصة ضمن خليجي ٢٥

فريق الجهد الحكومي يحّدد المشاريع 
المزمع تنفيذها في المثنى
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعيش نســاء أفغانســتان أسوأ 
الظروف، بعد أن  أوقفت منظمات 
إغاثة في البالد عملياتها، وإصدار 
عمل  يحظــر  مرســوما  طالبان 
النســاء مع هذه املنظمات ومينع 
الطالبات من االلتحاق باجلامعات، 
صحيفة  نشــرته  تقرير  بحسب 

“نيويورك تاميز”.
ويشــير تقرير الصحيفــة إلى أن 
النساء يعانني من “مأساة مزدوجة 
في أفغانسان”، حيث تعاني اإلناث 
من  متزايــدة حترمهن  قيــود  من 
الوظائــف والتعلم فــي املدارس 
الثانوية واجلامعات، وحتى التجول 

في احلدائق العامة.
أيام من استهداف املنظمات  قبل 
غير احلكومية، اتخذت ســلطات 
اجلامعات  بإغــالق  قــرارا  طالبان 
التوجيهان  وهذان  الطالبات.  أمام 
أصدرهما املرشد األعلى، هبة اهلل 
أخوندزاده، بحســب تقرير لوكالة 

فرانس برس.
تعتمد  اإلغاثة  مجموعات  وكانت 
على العامالت من اإلناث للوصول 
يتم  الالتي  والعائالت،  النساء  إلى 
منعــن من التواصل مــع الرجال، 
وبحظــر طالبان لعمل النســاء، 
اإلغاثة  منظمات  مهمة  أصبحت 
أكثــر صعوبة، ووصفــوا بأن هذه 
اخلطوة “خط أحمر وتنتهك املبادئ 
اإلنســانية”، واالســتمرار بها قد 

يوقف عملياتها بشكل دائم.
ويرجح التقرير أنه نتيجة لقرارات 
طالبان “قد يتــرك ماليني األفغان 
من دون مساعدات أساسية خالل 
فصل الشــتاء القاسي، إذ يحتاج 
ثلثا الســكان للمساعدات” وفقا 

لتقديرات األمم املتحدة.
املرأة األفغانية

من  واحدة  أفغانســتان  تشــهد 
أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم 
إذ يعاني أكثر من نصف سكانها 

البالغ عددهم 38 مليون نســمة 
من انعــدام األمــن الغذائي احلاد 
فيمــا يهدد ســوء التغذية ثالثة 

ماليني طفل.
مــا  الصحيفــة  واســتعرضت 
تواجــه، جمليــة )27 عاما(، وهي 
أحد  في  تعيــش  أفغانية  امــرأة 
مخيمات النازحني في شمال غرب 
أفغانســتان هي وأربعــة أطفال، 
وتعتمد على منظمات اإلغاثة في 
يلزمهــم من متطلبات  توفير ما 

املعيشة والرعاية الصحية.
ولكنها منذ أواخر ديسمبر حاولت 
التواصل مــع عمال اإلغاثة، الذين 
اعتــذروا لها وقالــوا إنه مت تعليق 
عملياتهم، بعدما منعت احلكومة 

األفغانية النســاء من العمل في 
مجموعات اإلغاثة.

لم  “إذا  للصحيفة  وقالت جميلة 
يســمح لهم بذلك.. سنموت من 

اجلوع.. نحن نتضور جوعا”.
املديــر اإلقليمــي فــي اجمللــس 
آدم كومبس  لالجئــني،  النرويجي 
قال فــي تصريحات مؤخــرا إنها 
“حقيقــة واقعة.. ال ميكننا القيام 
بعملنا إذا لم يكن لدينا موظفات 

للعمل”.
والتقى مسؤولون من األمم املتحدة 
عدة مرات خالل األسابيع املاضية 
حملاولة  األفغانية  الســلطات  مع 
حل األزمــة، وفق وثائــق أطلعت 
عليها الصحيفة، إال أن املسؤولني 

املرسوم،  إلغاء  رفضوا  من طالبان 
مع  العامالت  النســاء  واتهمــوا 
هــذه املنظمات بأنهــن يخالفن 
قواعد احلجاب اإلسالمي، إذ تفرض 
احلكومــة قوانني جديــدة تتعلق 

مبالبس النساء.
حبيبــة أكبــري، أفغانية أمضت 
اربعــة ســنوات فــي العمل مع 
في  بريطانية  معونــة  منظمــة 
مقاطعة بدخشــان، تقــول إنها 
املاضي من  العــام  تخرجت خالل 
اجلامعــة، قبــل أن متنــع طالبان 
النســاء من االلتحاق باجلامعات، 
مشيرة إلى أنها كانت تساهم في 

إعالة عائلتها.
وأوضحت للصحيفــة أن أي أمل 

به  الذي كانت حتلم  ملســتقبلها 
يدفوننا  “طالبان  وقالت  تالشــى، 

أحياء”.
اإلجــراءات  لرفع  دوليــة  “دعــوة 

القمعية”
واجلمعة، دعا 11 عضوا في مجلس 
األمن الدولي حركــة طالبان إلى 
رفع “جميع اإلجــراءات القمعية” 
على  أفغانستان،  في  النساء  ضد 
يناقش  مغلــق  اجتمــاع  هامش 

الوضع في البالد. 
وقال الســفير الياباني، إشيكاني 
نيابة عــن األعضاء  كيميهيــرو، 
الـ11 )ألبانيــا، البرازيل، اإلكوادور، 
مالطا،  اليابــان،  غابون،  فرنســا، 
بريطانيــا  اإلمــارات،  سويســرا، 

طالبان  “ندعو  املتحدة(،  والواليات 
إلــى إلغــاء جميــع اإلجــراءات 

القمعية ضد النساء والفتيات”.
إلى  الدول طالبــان  وتدعو هــذه 
“احترام حقوق النســاء والفتيات 
واملتساوية  الكاملة  ومشاركتهن 
والهادفــة وإدماجهــن في جميع 
مجــاالت اجملتمع، من السياســة 
واالقتصاد إلــى التعليم والفضاء 

العام”.
ويشــير اإلعــالن خصوصــا إلى 
اســتبعاد النســاء والفتيات من 
املدارس واجلامعات، وحظر توظيف 
النســاء من قبــل املنظمات غير 

احلكومية احمللية والدولية. 
وأوضــح اإلعالن أنه بســبب هذا 
“املنظمات  فــإن  األخير،  اإلجــراء 
من  تتمكن  لــن  احلكومية  غيــر 
خصوصا  النــاس،  إلــى  الوصول 
هن  اللواتي  والفتيــات،  النســاء 
بأمس احلاجــة إلى املواد واخلدمات 

احليوية”. 
وشدد املوقعون على إعالن اجلمعة 
والفتيات  النســاء  “وضع  أن  على 
في أفغانستان يجب أن يبقى على 

رأس جدول أعمال مجلس األمن”.
ممارســة  نــورا على  إصــرار  كان 
الرياضــة كبيرا، لدرجة أنها حتدت 
رفــض عائلتهــا لســنوات، ولم 
مينعها ضرب والدتها لها وسخرية 
جيرانهــا من ممارســتها للرياضة 

التي تعشقها.
وفي اخلامس من يناير أكد مفوض 
األمم املتحــدة الســامي حلقــوق 
اإلنسان، فولكر تورك أنه مصدوم 
الهادفــة  “املنهجيــة”  باجلهــود 
إلــى النيل مــن حقوق النســاء، 
من أفغانســتان إلى إيــران مرورا 
بخطاب الكراهيــة والتحيز الذي 

يستهدفهن على اإلنترنت.
وأوضــح تورك خــالل مقابلة مع 
وكالة فرانس برس أن “أفغانستان 
هي األســوأ. قمع النســاء بهذه 

معاناة مزدوجة للنساء في أفغانستان:«طالبان تدفننا أحياء«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنهــا  األميركيــة،  اخلارجيــة  أكــدت 
قتل  على  اإليراني  النظام  ستحاســب 

شعبه واحملتجني الشجعان.
وأشــارت اخلارجيــة األميركيــة إلى أن 
النظام اإليراني تسبب في الفوضى في 
املنطقــة والعالم، فيما لفتت اخلارجية 
االتفاق  أن مفاوضــات  إلــى  األميركية 
النووي اإليراني ليســت علــى أجندتها 

حاليا.
اخلارجية  العالقــات  رئيــس جلنة  وكان 
الســيناتور  األميركــي  بالكونغــرس 
الدميقراطي بــوب مينينديز، رحب بعزم 
اإليراني  الثوري  احلرس  بريطانيا تصنيف 

“منظمة إرهابية دولية”.
وقال مينينديز في تغريدة على حسابه 
تويتر: “احلرس الثوري اإليراني هو جماعة 
إرهابيــة ملطخــة أيديهــا بدماء عدد 
ال يحصى مــن األرواح البريئة بســبب 
داخـل  والعنـــف  اإلرهابيـــة  أعمالها 
وحـول  األوسـط  الشـــرق  وفـي  إيـران 

العالـم”.
وأضاف: “يشــجعني أن أرى أن حكومة 
احلرس  اململكة املتحدة ستصنف قريباً 
ينطبق  الذي  بالوصــف  اإليراني  الثوري 

عليه”.
يأتــي تعليــق مينينديز غداة كشــف 
وزيــر الدولة بــوزارة الشــؤون اخلارجية 
البريطانيــة ليو دوكيرتــي أمام البرملان 
اخلميــس، أن بريطانيا تــدرس تصنيف 
احلرس الثــوري اإليراني منظمة إرهابية، 
لكنها لم تتخذ بعد قــراراً نهائياً بهذا 

الشأن.
وقــال دوكيرتي خالل مناقشــة للوضع 
في إيران، دعا خاللها بعض األعضاء إلى 
حظر احلرس الثوري: “سأكون مخطئاً إذا 
قدمت تكهنات.. بشأن نتيجة الدراسة 
التي جتريهــا احلكومة في الوقت الراهن 

لهذه القضية، وهي دراسة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالة “كيودو”، امس الســبت، إن 
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشــيدا أبلغ 
بايدن شــخصيا  جو  األمريكي  الرئيس 
أمس،  بواشــنطن  بينهما  اللقاء  خالل 
برغبة بالده في شراء صواريخ توماهوك.

وشدد كيشــيدا، على أن سعي اليابان 
للحصول على هذه الصواريخ األمريكية 
يأتي في إطــار إجــراءات لتعزيز قدرات 

الهجوم املضاد.
ونقلــت الوكالــة عن كيشــيدا: “تقع 
اليابان والواليات املتحدة فـــي وضـــع 
أمنـي قـــاس وصعـــب بشكـل غيـر 

مسبـوق”.
كما شدد رئيس احلكومة اليابانية على 
ضرورة البت بشكل عاجل، في موضوع 

شراء بالده لصواريخ توماهوك.
احلكومة  وافقــت  ديســمبر،   16 فــي 
اليابانية على استراتيجية جديدة لألمن 
القومي، التي تعتبر الوثيقة األساسية 
لسياســة الدفاع في البالد. وفيها متت 
اإلشارة إلى حق اليابان في شن هجمات 
مضادة على أهــداف على أراضي العدو 

احملتمل.
في الوقت نفســه، تنص بوضوح على 
عدم جــواز توجيه ضربــات وقائية ضد 

أراضي العدو احملتمل.
وتؤكد اإلستراتيجية كذلك على ضرورة 
مضاعفة اإلنفــاق الدفاعي بحلول عام 
2027، ليصــل إلى ٪2 مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي، على غرار ما يجري في حلف 
الناتو. وفي إطــار تطوير قدرات الهجوم 
املضــاد، تخطــط اليابان لزيــادة مدى 
صواريــخ “Type 12” املضادة للســفن، 
وشراء صواريخ كروز األمريكية من طراز 

توماهوك.

الخارجية األميركية تتوعد 
بمحاسبة النظام اإليراني 

على قمع االحتجاجات

رئيس وزراء اليابان يبلغ 
بايدن عزم بالده شراء 

صواريخ توماهوك الصباح الجديد ـ وكاالت:
صاحب  اجلمهوري  املعسكر  بدأ 
النواب  األكثريــة في مجلــس 
األميركي حتقيقــا برملانيا، امس 
األول اجلمعة، في انسحاب قوات 
عام  في  أفغانستان  من  بالدهم 
 13 والــذي قتــل خالله   ،2021

جنديا أميركيا جراء هجوم.
وأعلــن رئيــس جلنة الشــؤون 
اخلارجيــة في مجلــس النواب، 
مايــكل ماكــول، أنــه طلــب 
األميركي،  اخلارجيــة  وزيــر  من 
أنتوني بلينكن، سلســلة وثائق 
خصوصا مذكرات استخبارية أو 

تبادالت مع طالبان.
وقــال ماكول “من الســخيف 
والفاضح أن ترفــض إدارة بايدن 

مــرارا طلباتنــا للتدقيــق وأن 
تواصل حجــب املعلومات حول 

االنسحاب”. 
وحذر من أنه في حال الرفض لن 
تتردد اللجنة فــي االنتقال إلى 

“عملية ملزمة”.
الدميقراطي،  الرئيس  وســحب 
جو بايدن، في أغســطس 2021 
قــوات بــالده من أفغانســتان 
لينهــي أطول حــرب خاضتها 
الفوضى  لكن  املتحدة.  الواليات 
التي رافقت عمليات االنسحاب 
تلك وكذلك عــودة طالبان إلى 
الســلطة وضعتــا بايــدن في 

مواجهة انتقادات شديدة. 
وقتــل 13 جنديــا أميركيا في 
26 أغســطس 2021 في هجوم 

كابل خلف  خارج مطار  بقنبلة 
173 قتيال باإلجمال.

وتفــاوض الرئيــس األميركــي 
ترامــب، على  دونالد  الســابق، 
من  األميركية  القوات  انسحاب 
بالبيت  وجوده  أثناء  أفغانستان 
األبيض، لكن احلــزب اجلمهوري 
لطاملــا انتقد الطريقة التـــي 
بايـدن  بهـــا سلفـــه  نفـــذ 

العمليـة.
ولم ترد وزارة اخلارجية األميركية 
اجلمعة على طلب للتعليق لكن 
وســائل إعــالم أميركية نقلت 
عنها قولها إنها قدمت أكثر من 
150 إحاطة ألعضاء الكونغرس 
منذ االنســحاب في أغسطس 

.2021

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصفت بريطانيا، امس السبت، إعدام 
املواطن البريطاني اإليراني، علي رضا 
إنه  بأنه عمل هجمي، وقالت  أكبري، 

لن مير دون عقاب.
وأفادت وكالة ميــزان لألنباء التابعة 
للســلطة القضائية اإليرانية، امس 
الســبت، أن طهران أعدمت املواطن 
البريطانــي اإليراني علي رضا أكبري، 
الذي شغل من قبل منصب نائب وزير 
الدفــاع اإليراني، بعــد إدانته بتهمة 

التجسس لصالح بريطانيا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشــي 
تويتر “هالنــي إعدام  ســوناك على 
رضا  اإليراني علي  البريطاني  املواطن 

أكبري في إيران”.
وأضاف “كان هذا عمال قاسيا وجبانا 
نفذه نظام همجــي ال يحترم حقوق 

اإلنسان لشعبه”.
كما كتــب جيمس كليفرلــي وزير 
اخلارجيــة البريطاني على تويتر “هذا 
اإلدانة  يســتحق  الهمجي  العمــل 
بأشــد العبارات املمكنة، ولن مير دون 

رد”.
واتهم تقرير ميزان أكبري، الذي ألقي 
القبــض عليــه عــام 2019، بتلقي 
مليــون و805 آالف يــورو و265 ألف 
جنيه إسترليني و50 ألف دوالر مقابل 

التجسس.
أنه  يفتــرض  وفي تســجيل صوتي 
ألكبــري، بثته خدمة هيئــة اإلذاعة 
يوم  فارسي(  )بي.بي.سي  البريطانية 
األربعاء، قال أكبري إنه اعترف بجرائم 
لــم يرتكبها بعد تعرضــه لتعذيب 

شديد.
إيرانية  رســمية  إعالم  وسائل  وبثت 

إنه  يوم اخلميس قالت  مقطع فيديو 
أظهر ضلوع أكبري في اغتيال العالم 
النووي اإليراني البارز محســن فخري 
زاده في العــام 2020 في هجوم وقع 
خارج طهــران واتهمت الســلطات 

اإليرانية إسرائيل باملسؤولية عنه.
وفــي الفيديــو، لم يعتــرف أكبري 
بالتــورط في االغتيــال لكنه قال إن 
عميال بريطانيــا طلب معلومات عن 

فخري زاده.
وغالبــا مــا تبــث وســائل اإلعالم 
إنها  تقــول  ما  اإليرانية  احلكوميــة 
اعترافات للمشــتبه بهم في قضايا 

مشحونة سياسيا.
ولم تتمكن رويترز مــن التحقق من 
صحة الفيديو وال التسجيل الصوتي 
أو التحقــق مــن توقيــت أو مكان 

تسجيلها.

نواب جمهوريون يحققون في االنسحاب 
األميركي من أفغانستان

متابعة ـ الصباح الجديد:
دوت انفجــارات عدة فــي العاصمة 
األوكرانية كييف، امس السبت، فيما 
أكد مســؤولون أوكرانيون أن قصفا 

استهدف بنى حتتية رئيسية.
وأفاد مصدر صحفــي أن أنباء قادمة 
من كييف تفيد أن أحد الصواريخ في 
من  باليستيا  كان  السبت،  هجمات، 
الطراز القادر على حمل رؤوس نووية.

وقال نائــب رئيس اإلدارة الرئاســية 
األوكرانية كيريلو تيموشــنكو على 
إن “هجومــا صاروخيا على  تليغرام، 
منشآت بنى حتتية حيوية” في كييف 
مســتمر، فيما حتدث رئيــس بلدية 
العاصمــة فيتالي كليتشــكو عن 
انفجارات في منطقة دنيبروفسكي، 
وحــض الســكان علــى “البقاء في 

املالجئ”.
وفيما حتدثت وســائل إعالم أوكرانية 
عن صواريخ باليســتية أطلقت من 
بيالروســيا صوب كييــف، نفى قائد 
القــوات البريــة األوكرانيــة إطالق 

صواريخ من بيالروسيا.
وإلى ذلك، أكد حاكم خاركيف تضرر 
حيوية  ومنشــآت  صناعية  مرافــق 
للطاقة بســبب الضربات الروسية. 
إلى  كما أشــار حاكــم ميكواليف 
“رصد إقالع 17 قاذفة روسية من طراز 

توبوليف”.
يأتــي هــذا بينمــا يعتــزم الرئيس 
زيارة  األوكراني فولودميير زيلينسكي، 
األمم املتحدة إللقاء كلمة في اجتماع 
العامة  للجمعيــة  املســتوى  رفيع 
عشــية الذكرى األولى الندالع احلرب 

في بالده في 24 فبراير إذا كان الوضع 
األمنــي يســمح بذلك، حســب ما 
أفادت مسؤولة كبيرة بوزارة اخلارجية، 

أمس اجلمعة.
اخلارجية  لوزير  األولى  النائبة  وحذرت 
األوكرانــي أمينة جباروفا في مقابلة 
مع وكالة “أسوشــيتد برس” من أن 

العديد من العوامل يجب أن تراعى.
في هذا الســياق، أشارت جباروفا في 
املقــام األول إلى الوضع العســكري 
على األرض، وحتذير من جهاز اخملابرات 
األوكرانــي مــن أن روســيا تخطط 

لـ”هجوم خطير للغاية في فبراير”.
قالت جباروفا: “رئيســنا يريد أن يأتي 
)إلى األمم املتحــدة(.. لديه إرادة أو نية 
للمجيء، لكن ال يزال السؤال عما إذا 
كان هناك وضع أمني سيســمح له 

باجمليء”.
إذا جاء زيلينســكي إلى األمم املتحدة، 
فســتكون هذه هي زيارتــه الثانية 
فقط خارج أوكرانيا منذ بدء روســيا 

عمليتها العسكرية.
من جانبه، قال ســفير أوكرانيا لدى 
األمم املتحدة سيرغي كيسليتسيا، إن 
اجلمعية العامــة قررت بالفعل عقد 
محادثات رفيعة املستوى بشأن احلرب 
فــي 23 فبراير، ســيعقبها اجتماع 

وزاري جمللس األمن في 24 فبراير.
قالت جباروفا إن أوكرانيا تود أن يتبنى 
اجمللــس أحــد القراريــن اللذين يريد 
عشية  عليهما  املوافقة  زيلينسكي 

الذكرى السنوية الندالع احلرب.
في الســياق ذاته، قالــت جباروفا إن 
أوكرانيا تتشــاور مع شركائها بشأن 

اإلجراءين، أحدهما من شأنه أن يدعم 
صيغة الرئيس للســالم املكونة من 
اســتعادة  والتي تشــمل  نقاط   10
وانســحاب  أوكرانيا  أراضــي  وحدة 
القوات الروســية، واآلخر من شــأنه 
إنشــاء محكمــة حملاكمــة جرائم 
العدوان، الذي من شأنه حتميل روسيا 

املسؤولية عن عمليتها.
تأتي هــذه التطــورات بينما أعلن 
أنه  اجلمعــة،  الروســي،  اجليــش 
اســتكمل بسط ســيطرته على 
األوكراني،  الشــرق  في  ســوليدار 
وهو مــا نفته كييف التي أكدت أن 
“معــارك طاحنة” ال تــزال تدور في 

هذه البلدة الصغيرة.
العامــة  األركان  هيئــة  وقالــت 
األوكرانيــة في تقريرها املســائي 

“القتال من أجل سوليدار يستمر”، 
من دون إضافة أي تفاصيل.

قالت  الروسية  الدفاع  وزارة  وكانت 
يناير   12 بيان “اسُتكمل مساء  في 
حترير سوليدار”، مشيرة إلى أهمية 
السيطرة على هذه البلدة في إطار 
“مواصلــة العمليــات الهجومية 

الناجحة”.
هذا واعتبر “معهد دراســة احلرب”، 
الذي يّتخذ الواليــات املتحدة مقراً 
له، أن الســيطرة على هذه البلدة 
الصغيرة “من غير املرّجح أن تعني 

تطويقاً وشيكاً لباخموت”.
منذ  الروســية  القوات  وتســعى 
أشهر للسيطرة على بلدة باخموت 
الواقعة على بعد 15 كيلومترا إلى 

جنوب-غرب سوليدار.

أنباء عن قصف كييف بصاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي

بريطانيا تصف إعدام علي رضا أكبري 
بـ)العمل الهجمي) وتهدد بالرد

شؤون عربية ودولية
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 28339/55
التأريخ/ 2022/12/22

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة فــي ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف 
احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير 
من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 
نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحســب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية 

بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة.

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 
السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 

ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
نقابة احملامني

بغداد- املنصور
هاتف: 0096407705721394

العدد/ 281
التاريخ/ 2023/1/14

امر اداري
تنفيذاً لقرار  مجلس النقابة في اجللسة )غير عادية( 
املنعقدة بتاريــخ 2023/1/14 واملتضمن ورود العديد 
العامة  الهيئة  من االعتراضات بخصوص اجتمــاع 
املزمع عقدة بتاريــخ 2023/1/16 وذلك لعدم االعالن 
عن موعد االجتماع من قبــل بعض هيئات االنتداب 
وعدم نشــر موعد االجتماع في لوحة االعالنات في 
تلــك الهيئات مما نتج عن ذلك اخالل بنص املادة )79( 
من قانون احملاماة املرقم 173 لسنة 1965 وبغية فسح 
اجملال امام الســادة اعضاء الهيئة العامة للحضور 
واملشــاركة في االجتماع ، تقرر تاجيل موعد اجتماع 
الهيئة الى موعد اخر ســيتم حتديده في وقت الحق 

من قبل مجلس النقابة.
احالم الالمي
نقيب احملامني العراقيني

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 28336/55
التأريخ/ 2022/12/22

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة فــي ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف 
احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير 
من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 
نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحســب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية 

بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة.

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 
السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 

ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات4،5 م1/18722محل1

مقام عليثالث سنوات60 م3/8402محل2

مقام عليثالث سنوات17،50 م2/17352محل3

مقام عليثالث سنوات  75 م1/20112/أ محل4

مقام عليثالث سنوات26،70 م4/16722محل + مخزن5

مقام عليثالث سنوات89،5 م4/15402عيادة6

مقام عليثالث سنوات94 م2/2/4702مخزن7

مقام عليثالث سنوات36،50 م197/1583/82محل8

مقام عليثالث سنوات9 م14/1/18682محل9

مقام عليثالث سنوات118 م2140/21392مطعم10

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات12 م3/1/10062محل1

مقام عليثالث سنوات84،50 م1/10212/جمحل2

مقام عليثالث سنوات8،16 م3/20072محل3

مقام عليثالث سنوات  28،50 م8/20072مخزن4

مقام عليثالث سنوات35،50م9/20072مخزن5

مقام عليثالث سنوات26،60 م10/20072مخزن6

مقام عليثالث سنوات37 م11/20072مخزن7

مقام عليثالث سنوات29،76 م12/20072مخزن8

مقام عليثالث سنوات28،50 م13/20072مخزن9

مقام عليثالث سنوات35،50 م14/20072مخزن10

مقام عليثالث سنوات26،60 م15/20072مخزن11

مقام عليثالث سنوات37 م16/20072مخزن12

مقام عليثالث سنوات29،76 م17/20072محزن  13
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 28343/55
التأريخ/ 2022/12/22

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خــالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية 
عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط 

االشتراك باملزايد وحسب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة.

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 
موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 36/1
التأريخ/ 2023/1/4

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مــدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى 

ويشترط االشتراك باملزايد وحسب كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة.

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 
السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ السوق االوملبيثالث سنوات9  م577/137/242حانوت1

اجلمهورية/ السوق االوملبيثالث سنوات9  م577/137/202حانوت2

اجلمهورية/ السوق االوملبيثالث سنوات9  م577/137/222حانوت3

اجلمهورية/ السوق االوملبيثالث سنوات9  م577/137/192حانوت4

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات9  م577/137/142حانوت5

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات12  م577/137/102حانوت6

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات12  م577/137/752حانوت7

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات12  م577/137/682حانوت8

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات12  م577/137/612حانوت9

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات12  م577/137/532حانوت10

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات12  م577/137/392حانوت11

اجلمهورية/ السوق االريجثالث سنوات12  م577/137/372حانوت12

اجلبيلةثالث سنوات12  م172/15/82حانوت13

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات6،60  م1115/8/12محل1

مقام عليثالث سنوات13،50 م1115/8/42محل2

مقام عليثالث سنوات15  م292 و 30محل3

مقام عليثالث سنوات42،50  م4/7182 و5/718محل4

 1/1/1985 و2/1/1985محل+ مخزن5
مقام عليثالث سنوات157،80  م2و3/1/1985 و6/1/1985

مقام عليثالث سنوات114  م1/8242/أمحل+ مخزن6

مقام عليثالث سنوات9،6  م6/8242مخزن7

مقام عليثالث سنوات21  م3/21352 و4/2135محل8

مقام عليثالث سنوات82  م12/8312 و15/831محل+ مخزن9

حي اجلهادثالث سنوات200  م2004/2311/12فرن صمون10
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أنهى رئيس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني، زيارته إلى أملانيا والتي 
وبينما  واحــداً،  يومــاً  اســتمرت 
أبــدت احلكومــة تفــاؤالً بتطوير 
قطاع الكهرباء مــن خالل العقد 
الذي أبرمه الســوداني مع شركة 
مراقبون  قلل  األملانية،  ســيمنس 
من أهمية ذلك مؤكدين أّن القيود 
اإليرانية واألميركية حتول دون تطور 

القطاع.
التي  زيارته  الســوداني، في  ورافق 
بدأهــا اخلميــس املاضــي، وفــد 
حكومي رفيع املستوى، وقد اختتم 
الزيارة ليعود إلى بغداد في ساعة 
متأخرة من ليل أمس األول اجلمعة، 

وفقاً ملا نقله مكتبه اإلعالمي.
العراقي،  والوفد  السوداني  وأجرى 
خــالل الزيــارة، لقاءات مــع عدد 
من املســؤولني األملــان. ووقع وزير 
الكهربــاء العراقــي زيــاد علــي 
مشــتركة  تفاهم  مذكرة  فاضل 
مــع شــركة ســيمنس األملانية، 
والتــي مثلها الرئيــس التنفيذي 
وتنطوي  بروخ،  كرستيان  للشركة 
املذكرة على خريطة عمل لتطوير 

منظومة الكهرباء في العراق.
ولفت إلى عمل شركة سيمنز على 
وضــع خطة متكاملــة ملنظومة 
الكهربــاء العراقية بشــكل عام، 
تتضمــن حلوالً للمشــاكل، كما 
محطات  بإنشــاء  الشركة  تقوم 
توليد جديدة، واالستفادة من الغاز 
املصاحب فــي دعم وزيــادة إنتاج 
الطاقــة الكهربائيــة، فضالً عن 
تنفيذ مشــاريع الطاقة املتجددة، 
وهي الطاقة الشمســية وحركة 
وإنشاء محطات حتويل في  الرياح، 
إلى جانب  العــراق،  عموم مناطق 
تطوير وتأهيل كوادر وزارة الكهرباء 

ونقل اخلبرات.

الكهرباء  وزارة  باســم  املتحــدث 
أكد  العبــادي،  أحمد  العراقيــة، 
آالف   6 ســتضيف  املذكــرة  أّن 
ميغــاواط للمنظومــة الوطنية، 
العراقية  األنبــاء  لوكالة  مبّينــاً، 
أّن “أهميــة املذكرة املوقعة  )واع(، 
تكمن في كونهــا وّقعت مع أهم 
في  الرصينة  العاملية  الشــركات 
مجال الطاقة، وأّن العمل باملذكرة 

والتوزيع  النقل  سيحّل مشــاكل 
في  وسيســهم  املنظومة،  فــي 
إنشــاء محطات حتويلية وخطوط 

ناقلة”.
وأضــاف أّن “إضافــة ســتة آالف 
النقل  ميغــاواط وحل مشــاكل 
والتوزيع ســيعاجلان جــزءاً كبيراً 
مشــاكل  مــن  واســتراتيجياً 
الوطنية،  االختناقات في الشبكة 

ويســمح  إيجاباً  ســينعكس  ما 
بعد  التجهيــز  بزيــادة ســاعات 

إكمالها”.
ولفت إلــى أّن “مذكــرة التفاهم 
بحثــت كذلك جزئيات اســتثمار 
لتوفير  والطبيعي  املصاحب  الغاز 
مــردودات الغــاز الوطنــي، وهذه 
ســتوفر مبالغ كبيرة من النفقات 
على  تصــرف  التي  التشــغيلية 

دول  من  والوقــود  الغاز  اســتيراد 
اجلوار”.

النائب الســابق، حيــدر املال، أثنى 
علــى خطــوة الســوداني، وقال 
فــي تغريدة له، أمــس اجلمعة، إّن 
“مشاكل الطاقة واخلدمات بشكل 
الشــعب  على  ملف ضاغط  عام 
العراقــي، وإّن رئيس الــوزراء أدرك 
الســتقطاب  حراكه  مبكراً،  ذلك 

بلد مثل أملانيا لوضع مسار جديد 
ســينعكس  بالدنا  فــي  للطاقة 
إيجابــاً على اجلميــع، وهو خطوة 

باالجتاه الصحيح”.
أمير  العراقي،  بالشأن  الباحث  أما 
أهمية  مــن  قّلل  فقــد  الدعمي، 
مع  توقيعهــا  مت  التــي  املذكــرة 
له،  تغريدة  وقال في  “ســيمنس”، 
إّن “كل رؤساء  أمس األول اجلمعة، 
احلكومــات العراقيــة زاروا أملانيا، 
مع شــركاتها  التعاقد  وحاولــوا 
مــع ســيمنس حلل  وخصوصــاً 
الزيارات  الكهربــاء، وكل  معضلة 
قيدت في سجل التاريخ حبراً على 
ورق، ألن قيــود إيران وأميركا ال تزال 
تقيــد اقتصاد العــراق، خصوصاً 
الكهربــاء”، مبّينــاً أّن “إيــران لن 
تســمح بهدر املليارات التي حتلب 

بها العراق وال أميركا”.
املانيا  زاروا  احلكومات  رؤســاء  كل 
مع شــركاتها  التعاقد  وحاولــوا 
معضلة  حلل  ســيمنز  وخصوصاً 
الكهربــاء وكل الزيارات قيدت في 
ســجل التأريخ حبراً على ورق الن 
ببساطة قيود ايران واميركا ال تزال 
تقيــد اقتصاد العــراق وخصوصاً 
الكهرباء فال ايران ستسمح بهدر 
املليــارات التي حتلب بها العراق وال 

اميركا 
ويواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير 
الطاقة الكهربائية، بســبب عدم 
التــزام اجلانــب اإليرانــي بتصدير 
كميــات الغــاز املتعاقــد عليها 
مع العــراق، لتشــغيل محطاته 
)الغاز(  إذ جرى قطعه  الكهربائية، 
وتقليــل كمياتــه املصــدرة إلى 
الصيف  في  مــرات  ولعدة  العراق 
املاضي، ما أحرج احلكومة العراقية 
في توفير الطاقة، وتســبب مبوجة 
تظاهرات وغضب شعبي في عدد 

من احملافظات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  الصينية  اجلمارك  إدارة  أعلنت 
انخفــاض الصادرات  الســبت، عن 
للمصافي  الى  العراقيــة  النفطية 
 32 البالغة  املســتقلة  الصينيــة 
االول  مصفاة خالل شــهر كانــون 

املاضي 2022.
واظهــرت االدارة فــي احصائية لها 

النفطية  العــراق  “الصــادرات  ان   ،
الــى املصافي الصينية املســتقلة 
انخفضت في كانون األول بنســبة 
%33.4 لتصل الى 1.401 مليون طن 
متري او ما يعــادل ) 10.227 ماليني 
برميل( مقارنة بشهر تشرين الثاني 
2022 الــذي بلــغ 2.104 مليون طن 
متــري او ما يعــادل )15.359 مليون 

بنســبة  ارتفعت  أنها  إال  برميــل(، 
%159.9 مقارنــة بنفــس الشــهر 
من العــام 2021 الــذي بلغت فيه 
الصــادرات النفطيــة الــى الصني 
539 الــف طن او ما يعــادل ) 3.934 
ماليني برميل(”.  واضافت ان “العراق 
احتل املرتبة اخلامسة من بني الدول 
العشــر الكبار املصدرة للنفط الى 

بعد  املســتقلة  الصينية  املصافي 
ان كان في املرتبة الرابعة في شــهر 
تشــرين الثاني املاضــي”، مبينة ان 
“العراق جاء بعد كل من ماليزيا التي 
جاءت اوال بتصدير 7.430 ماليني طن، 
براميل  والتي كانت معظمهــا من 
ايرانية، وجاءت روســيا ثانيا بتصدير 
3.135 ماليني طن، وجاءت السعودية 

ثالثا بصادرات 2.260 مليون طن، ومن 
ثم جــاءت االمارات رابعــا بصادرات 
اإلدارة  وتابعت  مليون طــن”.   2.152
ان “عمــان جاءت سادســا بصادرات 
524 الــف طــن، ومــن ثــم جاءت 
البرازيل ســابعا بصادرات 522 الف 
بصادرات  ثامنا  الكويت  وجاءت  طن، 
بلغت 470 الف طــن، وجاءت انغوال 

332 الف طن، ومن  تاسعا بصادرات 
عاشــرا  املتحدة  اململكة  جاءت  ثم 

بصادرات بلغت 280 الف طن”.
الصينيــة  املصافــي  واســتوردت 
 19.116 املستقلة خالل كانون االول 
مليون طــن من اخلــام، بارتفاع بلغ 
%12.2 عــن شــهر تشــرين الثاني 

املاضي.

متابعة ـ الصباح الجديد :
األمريكيــة  البنــوك  حققــت   
نتائج قوية في نهاية عام  الكبرى 
2022 بدفــع من ارتفاع األســعار 
توقعت  لكنها  الســوق،  وتقلبات 
تدهــور االقتصاد وخصصت مزيدا 
من األمــوال للتعامــل مع حاالت 

التخلف عن السداد احملتملة.
وبحسب “الفرنسية”، صار أكبرها 
“جيه.بي مورجان تشــيس آند كو” 
الــذي يعتبر أن الســيناريو األكثر 
معتدل”  “ركود  حدوث  هو  ترجيحا 
اعتبارا من الربــع األخير، في حني 
أوف  و”بنك  جروب”  “ســيتي  أشار 
أمريكا” إلى احتمال وقوع “تدهور” 
في اآلفاق االقتصادية، وتوقع “ويلز 
فارجو” أن تكون البيئة االقتصادية 

“أقل مالءمة”.
متكن  عــدم  الحتمال  اســتعدادا 
زبائنها من ســداد ديونهم، عززت 

املصــارف احتياطياتها مبقدار 1.4 
مورجان  “جيه.بي  فــي  دوالر  مليار 
تشــيس آند كو” و640 مليون دوالر 
في “ســيتي جــروب” و403 ماليني 
دوالر في “بنــك أوف أمريكا” و397 

مليون دوالر في “ويلز فارجو”.
وأعلن بنك ســيتي جــروب، أمس، 
هبوط أرباحــه في الربع األخير مع 
لتدهور  حتســبا  اخملصصات،  زيادة 
األوضاع االقتصادية ومع انخفاض 
املصرفيــة  اخلدمــات  إيــرادات 
االستثمارية بسبب انخفاض كبير 

في أنشطة إبرام الصفقات.
سهم  انخفض  “رويترز”،  وبحسب 
ســيتي نحــو 3 فــي املائــة في 
بعدما  الفتــح،  قبل  تداوالت مــا 
دفعت مخاوف من كساد محتمل 
لســيتي إلضافة 640 مليون دوالر 

إلى احتياطياته في الربع األخير.
البنك عن  إفــراج  ويقارن ذلك مع 

1.37 مليار دوالر من احتياطياته في 
2021 عندما لم تتحقق خســائر 

القروض املتعلقة باجلائحة.
وهوت إيرادات ســيتي من اخلدمات 
املصرفية االستثمارية 58 في املائة 
وســط تباطؤ كبير في أنشــطة 
الدمج واالســتحواذ العام املاضي 
مع جتنب الشركات إبرام الصفقات 
وارتفاع أســعار الفائدة واحلرب في 
أوكرانيــا والضبابيــة االقتصادية 

املتزايدة.
ولكــن املتعاملني جلــأوا إلى إعادة 
ترتيب محافظهم في وجه التقلب 
املتزايد، ما عزز أنشطة سيتي في 
األســواق. وقفزت إيرادات ســيتي 

ستة في املائة إلى 18 مليار دوالر.
وبلغ صافــي األرباح 2.5 مليار دوالر 
مبــا يعادل 1.16 دوالر لكل ســهم 
في  املنتهية  الثالثة  األشــهر  عن 
31 كانون األول مقارنة بـ3.2 مليار 

دوالر، أو 1.46 دوالر لكل سهم، في 
الفترة نفسها قبل عام.

بينمــا قال بنــك جيه.بي مورجان 
تشيس آند كو، أمس، إنه جنب 1.4 
مليار دوالر حتســبا لركود طفيف 
حتى مع إعالنــه عن أرباح فصلية 
أفضل مــن املتوقع علــى خلفية 
أنشــطة  لوحــدة  القــوي  األداء 
التــداول. وتراجعت أســهم أكبر 
بنك أمريكي نحــو 3 في املائة في 
تعامــالت ما قبل الفتــح بعد أن 
افتتح البنك موسم إعالن النتائج 
الفصليــة للشــركات األمريكية 
التي من املتوقع أن تنخفض للمرة 
األولى منذ الربع الثالث من 2020.

التنفيــذي جيمي  الرئيس  وقــال 
دميــون إن املســتهلكني مــا زالوا 
ينفقون السيولة الفائضة لديهم 
وإن الشــركات ال تــزال في حالة 
جيدة، إال أنه سرد عددا من عوامل 

عدم اليقني بشأن االقتصاد.
وقال “ما زلنا ال نعرف التأثير النهائي 
اجليوسياسية  التوترات  لتداعيات 
والوضع  أوكرانيا،  فــي  احلرب  مثل 
والغذاء  الطاقة  الهش إلمــدادات 
والتشديد  املســتمر..  والتضخم 

الكمي غير املسبوق”.
وأشــار البنك إلــى تراجع طفيف 
في توقعاته لالقتصــاد الكلي مما 

“يعكس ركودا طفيفا”.
املصرفية  اخلدمات  وحدة  وواصلت 
االســتثمارية في جيه.بي مورجان 
أداءهــا الضعيف خــالل الربع مع 
انخفاض اإليرادات بنســبة 57 في 
املائــة في ظل إحجام مســؤولي 
الشركات عن اإلنفاق على صفقات 

حتسبا لركود محتمل.
ومــع ذلــك، اســتفادت إيــرادات 
تقلبات  مــن  التــداول  أنشــطة 
أعاد املســتثمرون  الســوق حيث 

ترتيــب رهاناتهــم للتأقلــم مع 
أسعار الفائدة املرتفعة.

وقــال البنك إنه علــى الرغم من 
ارتفــاع اإليرادات مــن التداول في 
أسواق أدوات الدخل الثابت بنسبة 
12 في املائة، ظلــت إيرادات تداول 
األســهم ثابتــة نســبيا. وارتفع 
صافــي دخل البنك مــن الفائدة، 
باستبعاد األسواق، بنسبة 72 في 
املائــة إلى 20 مليــار دوالر بفضل 
االحتياطــي  مجلــس  تشــديد 
األمريكي(  املركزي  )البنك  االحتادي 
سياســته النقدية ورفع أســعار 

الفائدة.
وبلغت أربــاح جيه.بي مورجان في 
األشــهر الثالثــة املنتهية في 31 
كانون األول 11 مليار دوالر، أو 3.57 
دوالر للسهم، مقارنة بـ 10.4 مليار 
دوالر للســهم قبل   3.33 أو  دوالر، 

عام.

متابعة ـ الصباح الجديد :
 

عبرت املديــرة العامة لصندوق النقد 
الدولــي كريســتالينا غورغييفا عن 
قلقها من وضع االقتصاد، موضحة أن 
عام 2023 قد يشــهد توتراً اجتماعياً 
على املستوى العاملي، بينما لم يظهر 
بعد تأثير تشــديد السياسات املالية 

في التوظيف.
وقالت غورغييفــا “نحن في النصف 
األول من كانون الثانــي فقط، ولدينا 
من اآلن )منــاذج( في البرازيــل والبيرو 
وبوليفيا وكولومبيا واململكة املتحدة، 
وكل ذلك ألسباب مختلفة، ولكن مع 

توترات اجتماعية واضحة جداً”.
وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر 
في نهاية املطاف في أســواق العمل، 
وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، 
فقــد يؤدي ذلك إلى توتــرات إضافية، 

على حد قولها.
وتابعت أن الوضع لن يتحســن قريباً 
بسبب “التضخم الذي ال يزال صلباً”، 
وفي مواجهته “لم ينته عمل املصارف 
املركزية بعد”، مشددة على أن “األزمة 

لم تنته بعد على األرجح”.
تباطؤ أسوأ من املتوقع

قالت غورغييفا إن التباطؤ االقتصادي 
يفتــرض أن يكــون فــي 2023 أكبر 
ممــا توقعه الصندوق في منشــوراته 
األخيــرة فــي أكتوبر )تشــرين األول( 
املاضي، إال أن أســواق العمل الوطنية 
“أثبتــت مقاومتهــا”، معتبــرة ذلك 

“نقطة إيجابية”.
وأضافت أن ذلك جنم أساساً عن “حترك 
الدعم  لتوفيــر  بســرعة  احلكومات 
املالي للســكان فــي مواجهة ارتفاع 
أسعار الغذاء والطاقة. لكن املساحة 

املتاحة تتقلص”.
ورأت غورغييفــا أنه “طاملــا أن الناس 
لديهم وظائف، حتى لو كانت األسعار 
مرتفعة فهم يستهلكون، األمر الذي 
ســاعد االقتصاد في الربــع الثالث ال 
سيما في الواليات املتحدة األميركية 
تأثير تشــديد  أن  وأوروبا، لكننا ندرك 

السياسات املالية لم يحصل بعد”.
عام قاس على البلدان املدينة

ســيكون تأثير رفع معــدالت الفائدة 
في البلدان املدينة قاسياً، كما أشارت 
منذ  مؤسستها  حتذر  التي  غورغييفا 

أشهر من خطر حتول نحو 60 في املئة 
من البلــدان الناشــئة والنامية إلى 

بلدان تعاني أزمات ديون سيادية.
صندوق النقد الدولي: غذاء العالم في 

خطر  
قالت غورغييفا “بالنسبة إلى البلدان 
ذات املديونيــة املرتفعــة التــي يتم 
تصنيف إصداراتها بالدوالر، ســتكون 
اآلثار )السياســات النقديــة( كبيرة. 
وعندمــا يضاف إلــى ذلك خفض في 
قيمة العملة في البلدان املعنية، يؤدي 

ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان”.
وانتهــزت الفرصــة للتذكير بضرورة 
إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة، 
وهــو موضــوع “يفتــرض أن نعقــد 
بشــأنه اجتماعــاً في شــباط على 
أعلى مستوى، مع الدائنني الرئيسني، 
وكذلك  والســعودية،  والهند  الصني 

القطاع اخلاص”.
مــا زال صندوق النقــد الدولي يعتبر 
أنه “ميكن جتنب ركــود عاملي” حتى لو 
شــهد عدد من البلدان انخفاضاً في 
إجمالي الناجت احمللي، على األقل “إذا لم 
تكن هناك صدمة إضافية”، بحســب 

غورغييفا.

وهذا خصوصاً في حال لم تغير الصني 
سياســتها احلالية جتــاه الوباء بينما 
ســيكون انتعاش اقتصادي في البالد 
“احملرك  العــام  مــن منتصف  اعتباراً 

الرئيس للنمو العاملي لعام 2023”.
وشــددت على أنه “إذا اســتمروا في 
مسارهم فستصبح الصني مرة أخرى 
مساهماً إيجابياً في النمو العاملي وإن 
لم تبلغ النســب التي سجلت حتى 

اآلن”.
من جهــة أخرى رأت مديــرة صندوق 
االقتصاد  قــدرة  أن  الدولــي  النقــد 
املقاومــة جتعل من  األميركــي على 
املمكن جتنــب تراجع على املســتوى 

العاملي.
وقالت إن “ما نراه في الواليات املتحدة 
انخفاض معدالت  إلى  الفت”، مشيرة 
االســتهالك.  واســتمرار  البطالــة 
اإلنفاق  في  أيضاً حتوالً  وقالت “نشهد 
من الســلع إلى اخلدمــات” مما يدعم 

النشاط.
وتابعــت أن هذا “يجعــل من املمكن 
تصــور احتمــال أن تفلــت الواليات 
املتحدة من الركود. وفي حال تعرضهم 
لركود تقني، يفترض أن يبقى خفيفاً”.

توجهات حكومية إلنقاذ قطاع الكهرباء في البالد 
والبعض يشكك بالتعاقد مع المانيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط أكثر من دوالر للبرميل 
عند التســوية امس األول اجلمعة مســجلة 
أكبر مكاسبها األســبوعية منذ أكتوبر مع 
انخفاض الدوالر ألدنى مســتوياته في سبعة 
أشهر ووســط مزيد من املؤشرات على تنامي 
الطلب في الصني أكبر مســتورد للنفط في 

العالم.
وجرت تســوية العقــود اآلجلة خلــام برنت 
مرتفعــة 1.25 دوالر، أي 1.5 باملئة، عند 85.28 
ارتفعــت العقود اآلجلة  دوالر للبرميل، فيما 
خلــام غــرب تكســاس الوســيط األمريكي 
للجلســة الســابعة على التوالــي لتجري 
تســويتها عنــد 79.86 دوالر للبرميل، بزيادة 

1.47 دوالر تعادل 1.9 باملئة.
وقفــز برنــت 8.6 باملئة هذا األســبوع بينما 
زاد خام غرب تكســاس الوســيط 8.4 باملئة، 

ليعوضا معظم خسائر األسبوع املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركية مرتفعة لتسجل  أغلقت األسهم 
التوالي، في  الثاني على  مكاسب لألســبوع 
جلســة نهاية األســبوع، مع صعود أسهم 
“جيه بي مورغان تشــيس” وبنوك أخرى عقب 
إعالن نتائجها عن الربع الرابع في مســتهل 

موسم إعالن نتائج الشركات.
وكانت أسهم املؤسسات املالية من بني أكبر 
القطاعات الداعمة للمؤشر ستاندرد آند بورز 

.500
وأعلن بنكا “جيه بي مورغان تشــيس آند كو” 
وبنــك أوف أميــركا عن أربــاح فصلية تفوق 
التوقعــات بينما جاءت نتائــج كل من “ويلز 
فارغو آند كو” و”ســيتي غــروب” دون املتوقع. 
لكن أسهم البنوك األربعة جميعها ارتفعت 
باإلضافة إلى مؤشــر القطاع املصرفي على 

ستاندرد آند بورز 500.
ووفقا لبيانات أولية، أغلق املؤشــر ســتاندرد 
آند بورز 500 مرتفعا بنســبة 0.40 باملئة عند 
3999.09 نقطة بينما زاد ناسداك اجملمع 0.71 
باملئــة إلى 11079.16 نقطة. وصعد املؤشــر 
داو جونــز الصناعي 0.33 باملئــة، ليغلق عند 

34302.61 نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت عملــة البتكويــن ، أكبر وأشــهر 
عملة مشــفرة في العالم ، بأكثر من %7إلى 
مســتويات 21292 دوالراً في جلسة السبت 
وذلك للمرة األولى لها في نحو شهرين قبل أن 
تقلص من مكاسبها لتتداول عند مستويات 
20790 دوالراً فــي الســاعة 01:37 بتوقيــت 
غرينتش يوم الســبت ، مضيفــًة نحو 1000 

دوالر إلى إغالقها السابق.
كما استطاعت البتكوين اختراق متوسطها 
املتحرك ملــدة 200 يوماً للمرة األولى لها منذ 

يناير من عام 2022.
التي  وبهــذه االرتفاعــات، تصل املكاســب 
حققتها العملة املشــفرة إلــى %34 أي ما 
يعــادل نحــو 5300 دوالراً منــذ القــاع الذي 
شكلته في 21 نوفمبر من العام املاضي عند 

مستويات 15479 دوالراً.
وتأتي هذه االرتفاعات على البتكوين بالتزامن 
مع صعود املؤشــرات األميركيــة وحتقيقها 
أعلى مكاســب أســبوعية لها في شهرين 
بعد توقعات بتخفيف السياســة التشددية 
للفدرالي اجتــاه رفع أســعار الفائدة نتيجة 

تباطؤ التضخم في الواليات املتحدة.

النفط يكسب 8.6 % .. 
أعلى ارتفاع أسبوعي

منذ أكتوبر

األسهم األميركية تصعد 
لألسبوع الثاني بدعم 

أسهم البنوك 

البتكوين ترتفع فوق 
21000 للمرة األولى في 

شهرين

انخفاض الصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية المستقلة في شهر 

كساد محتمل
تراجعات تتجاوز 55 % إليرادات الخدمات المصرفية االستثمارية األمريكية 

“صندوق النقد” يحذر من توترات اجتماعية عالمية في 2023
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اعالن
تبيع مديرية تنفيذ سوق الشيوخ العقار تسلسل 
)1995/5/ صلبه( الواقع في ســوق الشيوخ / احلي 
العســكري العائد للمدين )ســامي جويد محيي( 
احملجــوز لقاء طلب الدائن )عمار عبد زعماك( البالغ 
) 28967000( دينار. فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هــذه املديرية خالل مدة ثالثــن يوما تبدأ من اليوم 

التالي للنشر والداللية على املشتري.
املنفذ العدل

واثق عبد احلسن املوسوي
 املواصفات :

1.موقعه ورقمه : 5 / 1955 / صلبه - سوق الشيوخ 
- احلي العسكري

2. جنسه ونوعه: دار سكن
3.حدوده واوصافــه : شــماال 5/1996 غربا وجنوبا 

طريق عام شرقا 5/1997 
 4. مشتمالته: اســتقبال مساحة 7*4 م2 ، وغرفة 
نــوم عــدد 2 5*35 م2 ، ومطبــخ 4*3 م ، صحيات 
خارجية وحمام داخلي وهول 5*5 م2 +درج الدار طابق 

واحد وحديقة 5 * م2
5. مساحة العقار: 200م2

6. درجة العمران: وسط
7.الشاغل :املدين سامي جويد محيي

وعشرون  25,000,000خمســة  املقدرة:  القيمة   .8
مليون دينار

فقدان اجازة فرن النتاج 
الصمون  

النتاج  فــرن  اجــازة  فقــدت 
الصمــون صــادرة مــن وزارة 
التجــارة / الشــركة العامة 
)ناصر  بإسم  احلبوب  لتصنيع 
عبيد عگلة( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها. 

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 862
التاريخ: 2023/1/11

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبن باالشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوم تبدأ من 
اليوم التالي للنشر مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق وســتجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في 
مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف 

االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية.
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 863
التاريخ: 2023/1/11

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكــوت عن تأجير األمالك املبينة 
أوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبن باالشــتراك باملزايدة مراجعة 
مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوم تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبن 
معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق وستجري 
املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية 
بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف 

االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية.
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 864
التاريخ: 2023/1/11

إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها 
ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 
يوم تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة %100 
من القيمة املقدرة بصك مصدق وســتجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام 
الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر 

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

7 اعالن

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
 البصرة / خور الزبير 

م/ إعالن مناقصة محلية
1- يسر الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها لكافة اجلهات املتخصصة من الشركات واملكاتب املسجلة 
رســميا داخل العراق لالشــتراك في املناقصات التالية املمولة من املوازنة التشــغيلية لعام 2023/التبويب مصاريف خدميــة متنوعة وفق املواصفات الفنية 
والشــروط التجارية املعتمدة والتي ميكن احلصول عليها في مقر شــركتنا على ان يكون املراجع املدير املفوض أو وكيل له بوكالة رســمية صادرة ومصدقة من 

كاتب عدل.
2- تقدمي طلب حتريري معنون الى القسم التجاري/ املشتريات احمللية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصات، املدرجة أدناه والبالغة )250 الف( دينار غير 

قابلة للرد
 3- ملقدمي العطاء الراغبن في احلصول على معلومات اضافية زيارة موقع شركتنا على االنترنت

 www.industry.gov.iq او موقع الوزارة  www. Pchem.gov.iq
4-  يتم تسليم العطاءات في مقر الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ غرفة جلنة استالم وفتح العطاءات وأخر موعد الستالم العطاءات الساعة الثانية 
عشر ظهراً ليوم الغلق املصادف 2023/2/1 وسيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركن في املناقصات الساعة العاشرة صباحاً ليوم 2023/1/24 

في مقر الشركة / البصرة / خور الزبير .
5-  يتم تقدمي القسم الثالث من الوثيقة القياسية بعد ملئ املواصفات املطلوبة وجداول املسعرة وحسب ما موضح في الوثيقة على ان تكون موقعه ومختومة 
على جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع 

تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة ، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة.
6-  تقدمي نســخ اضافية طبق االصل عدد)2( على االقل من العطاء اخلاص باملناقصة على ان تكون مختومة بختم حي من الشــركة ويتم حتديد عدد النسخ في 

ورقة بيانات العطاء 
7- وضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نســخة اصلية( ووضع كل نسخة من النسخ اإلضافية في غالف منفصل يتم تأشير كل 

مغلف بعبارة )نسخة اضافية( وتوضع جميع النسخ االصلية واالضافية في مغلف واحد وتودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة / البصرة / خور الزبير.
8- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها إلمالء القسم الثالث منها فإنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي 

مراعاة ذلك عند التقدمي.
9- - يتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبن باحلضور إلى مقر الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ غرفة جلنة استالم 

وفتح العطاءات.
10 - يثبت العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املنافصة على العطاءات و على ان تكون مغلقة ومختومة.

11-  الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسوا علية املناقصات أجور النشر واالعالن آلخر إعالن .
مالحظة/ القسم الثالث من الوثيقة القياسية بصيغة )Word( موجود على الصفحة االخبارية املوقع شركاتنا.

عبد الكرمي خلف جابر
املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 28340/55
التأريخ/ 2022/12/22

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن 
باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في 
إحدى الصحف احمللية مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحسب 

كتاب مديرية بلدية البصرة/ القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن اجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة.

- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينن لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 
التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

مدة املقاولةالتأمينات االوليةالكلفة التخمينيةالعمل املطلوبرقم املناقصة

مقاولة تنظيف احلي السكني العائد لشركتنا 2022/9
سنة واحدة600,000 دينار60 مليون ديناروحسب االعمال والشروط املطلوبة

مقاولة تنظيف اقسام ومرافق  شركتنا وحسب 2022/10
سنة واحدة600,000 دينار60 مليون دينارالشروط واالعمال املطلوبة

استالم وتوزيع ماء RO على احلي السكني ومواقع 2022/11
الشركة بواقع )78( طن يومياً

2000 دينار لنقل الطن 
سنة واحدة750,000 الف دينارالواحد

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة784عيادة رقم 3 ط 1 عمارة 3 اجملمع الطبي1

سنة واحدة786عيادة رقم 3 ط 2 العمارة املزدوجة2

سنة واحدة796عيادة رقم 4 عمارة 5 اجملمع الطبي3

سنة واحدة2096شقة رقم 4 عمارة 55 / الكفاءات4

سنة واحدة1119محل رقم )55( سوق الصاغة5

سنة واحدة1079محل رقم )17( سوق الصاغة6

سنة واحدة1077محل رقم )20( سوق الصاغة7

سنة واحدة374ورشة رقم )7( املعارض القدمية8

سنة واحدة915محل رقم )8( سوق واسط الشعبي9

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة914محل سوق واسط الشعبي1

سنة واحدة943محل سوق واسط الشعبي2

سنة واحدة957محل رقم )50( سوق واسط الشعبي3

سنة واحدة956محل رقم )49( سوق واسط الشعبي4

سنة واحدة1002محل رقم )95( سوق واسط الشعبي5

سنة واحدة420مكتب رقم )6( العمارة التجارية6

سنة واحدة422مكتب رقم )8( العمارة التجارية7

سنة واحدة1977محل رقم )9(  متعدد الطوابق8

سنة واحدة2842مشتل على جزء من القطعة 1110/16 م احلاوي9

سنة واحدة968مشتل رقم )1( املركز التجاري10

سنة واحدة1492محل رقم )3( سوق التراث11

سنة واحدة1998محل رقم )7(  العمارة التجارية بجانب كراج بغداد12

سنة واحدة2280شواطئ زراعية الكرامة13

سنة واحدة2299شواطئ زراعية الكرامة14

سنة واحدة2194سكلة الكرامة15

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة801عيادة رقم 4 ط 3 العمارة املزدوجة1

سنة واحدة799عيادة رقم 2 العمارة املزدوجة اجملمع الطبي2

سنة واحدة746محل )2( رواق العمارة املزدوجة / اجملمع الطبي3

سنة واحدة733محل 8 عمارة 3 اجملمع الطبي4

سنة واحدة728محل 4 عمارة 3 اجملمع الطبي5

سنة واحدة727محل 5 العمارة املزدوجة / اجملمع الطبي6

سنة واحدة725محل 11 العمارة املزدوجة / اجملمع الطبي7

سنة واحدة724غرفة تضميد العمارة املزدوجة / اجملمع الطبي8

سنة واحدة819عيادة 4 اجملمع الطبي9

سنة واحدة822عيادة 8 العمارة املزدوجة اجملمع الطبي10

سنة واحدة817عيادة 1 اجملمع الطبي11

سنة واحدة748محل 7 اجملمع الطبي12

سنة واحدة741محل 1 اجملمع الطبي13

سنة واحدة735محل 6 اجملمع الطبي14

سنة واحدة744محل 6 العمارة املزدوجة/اجملمع الطبي15

سنة واحدة743محل 8 اجملمع الطبي16

سنة واحدة769عيادة 1 اجملمع الطبي17

سنة واحدة761محل 3 العمارة املزدوجة / اجملمع الطبي18

سنة واحدة799عيادة 2 اجملمع الطبي19

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12  م252محل1

البصرة/ سوق الطيورثالث سنوات8 م1/5982/بمحل2

مقام عليثالث سنوات46،37 م10/1/21422مخزن3

مقام عليثالث سنوات  17،22 م11/1/21422 مخزن4

اجلمهورية/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م32حانوت5
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ثقافة 8

معارض

شعراصدارات

متابعة ـ الصباح الجديد:
وســط ما يشــهده العالم من تأّثرٍ كبيٍر 
باالجتيــاح الروســي ألوكرانيــا، ومآالته 
الدولي،  ــلم  السِّ د  تُهــدِّ التــي  اجملهولة 
ومــا يُقابله من صراعــات دولّية من أجل 
الهيمنة العسكرية واالقتصادية، وتواصل 
األحداث االســتعمارية فــي العالم وفي 
منطقتنا؛ يحاول الفّن أن يفرض صوته هو 
اآلخر، لكن ليس عبر تهديد حياة الفرد أو 
تعريضهــا للخطر، بل عبر دعوته إلى نبذ 
العنف والتَّطرف وتشــويه صــورة احلرب 
والكشف عن آثارها السّيئة على اإلنسان.

من هذا املنطلق، اخُتِتَمت الثالثاء املاضي، 
النســخة األولــى مــن »بينالي قســم 
التصميم الدولي املتجّول للبوستر«؛ الذي 
احتضنتــه أروقة ُكّلية الفنــون اجلميلة 
في »جامعة بغداد«، واســتمرَّ لثالثِة أياٍم 
مبشاركة محلية ودولية، إذ بلغت األعمال 
الكّلية مئة وثالثني  أروقــة  املعروضة في 
الكلمة  املنّظمــون  )اســتعمل  ُملصقاً 
اإلنكليزية »بوســتر« في حــني أن كلمة 
ملصــق أكثر تعبيرًا(، توزَّعــت على ثالثة 

ًما مــن إيطاليا، واليابان،  وثمانني ُمصمِّ
وإيران،  وباكستان،  واملكسيك،  وماليزيا، 
وكوريا  وروســيا،  ورومانيــا،  وبولنــدا، 
اجلنوبية، وإســبانيا، وتركيــا، والواليات 
إلى جانب  والصــني،  وفنزويال،  املتحدة، 
ًما من العراق،  خمسة وعشــرين ُمصمِّ
في ما لم يزد عدد املُشــاركات العربّية 

عن اثنتني من مصر.

عَكــس البينالي رؤيًة رافضًة للكراهية 
م  والتطّرف واحلروب بكلِّ أشكالها، إذ قدَّ
كّل مشارٍك فكرته عبر ملصق أو أكثر، 
بأســلوٍب بصريٍّ يحاكي قضايا العالم 
اخملتلفة، أو ما يواجهه املُشــاركون في 
هذه  وتتميَّز  وُمجتمعاتهــم.  حياتهم 
امللصقات بكونهــا أعمااًل رقميًة جتمُع 
اليومية؛  والبســاطة  االحترافية  بــني 

بات الُعنف واحلروب  واملقاربة بني ُمســبِّ
مــن أفكارٍ وأدواٍت وبني ما يُســاهم في 
التخّلص منها، وهو ما يعّده املشاركون 
خطابًا فنيًّا صريًحا موّجًها إلى العالم 
واحدة، هــي لغة  بلُغــة  كّله ولكــن 
التصميم التي حتاكي العاّمة بأفكارها 

العميقة وبساطتها املفهومة.
م العراقي  ــده املُصمِّ مثال ذلك ما جسَّ
حســني هادي في عمله، إذ يختزل فيه 
الُقمامة،  حاويــة  في  الســالح  مكان 
لتمثِّل اليد التي تُلقــي به رمزَ الرفض 
لهذه األداة واإليحاء باالشــمئزاز منها 
م  عبــر َحركة األصابــع، في حــني قدَّ
القضيَّة  غدير  ياســر  اإليراني  م  املُصمِّ
التي ما زالت تتــرّدد أصداؤها في إيران، 
وهي مقتل الشــابة اإليرانية مهســا 
أميني على يد »شرطة األخالق« بسبب 
ــن عملُه عبارة »قاتل  حجابها، إذ تضمَّ
النســاء ال شــرف له«، وإلــى جانبها 
يُد القاتل ُتســك بُخصلِة شــعٍر وأداة 
اجلرمية، ليختمه بعبــارة »ال للتطّرف«. 
م الصيني شو كاي، فقد وجد  أما املُصمِّ
أّن حبس األفكار املُتطّرفة هو شكٌل آخر 
من أشكال الرعب اخلفي الذي قد يؤّدي 

ن  إلى اإلرهاب في أّية حلظة، حيث تضمَّ
تصميُمه ما يُشابه الرأس النووّي، وفي 
داخله تقاســيم الدماغ التي قد تخرج 
منهــا كّل األفكار التي تُســبب خراب 

العالم.
ومن بــني الفنانني املشــاركني: ماركو 
ناتولي )إيطاليا(، وميشيو إيتو )اليابان(، 
ونور عريشــة كرميــون )ماليزيا(، وخوان 
بــول كرامر )املكســيك(، وإيغوب ديري 
)باكستان(،  ســليم  ومحمد  )هولندا(، 
وأدريان ليس )رومانيا(، وأمير أحمد أوغلو 
)تركيــا(، وعمر املطلبــي وطيف جبار 

وباسم املهدي )العراق(، وآخرون.
ويُعــدُّ البينالي هــو األّول من نوعه في 
العراق، ويأتي ضمن إطار ســعِي قسم 
التصميــم في كّلية الفنــون اجلميلة 
في إشــاعة ثقافة »فّن امللصق«، وإثراء 
املشــهد الفّني العراقــي بالتصاميم 
تُعد أســاليب دعائّية  التــي  الرقمّية؛ 
تاُلقــي رواًجا كبيرًا فــي العالم وتوّجه 
خطابهــا للجميــع وال تختــصُّ بفئٍة 
معّينة، إضافة إلى كــون هذا البينالي 
ل أن  تأسيًسا لبيناليات قادمًة من املؤمَّ

حتتضنها أروقة الكلّية ذاتها.

1
»اإلسالميون والعلمانية..:

قراءة جديدة  والعلمانية:  »اإلســالميون 
في ضوء نظرية بشــارة فــي العلمنة« 
عنــوان الكتــاب الــذي صــدر للباحث 
التونسي ســهيل احلبّيب عن »الشبكة 
يســعى  والنشــر«.  لألبحاث  العربيــة 
املؤّلف إلى تقدمي فحص شامل لسردية 
الغربية ومتخيالتها وتطّورها  العلمانية 
في خطابات اإلســالميني اســتناداً إلى 
نظرية املفّكر العربي عزمي بشــارة في 
العلمنــة، كما جتلت فــي كتابه »الدين 
والعلمانية في ســياق تاريخــي«، الذي 
صدر عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات«، في جزأين، بني عامي 2012 
– 2014، كما يرصد تطّور الرؤية عند عدد 

من اإلسالميني جتاه العلمانية.

2
»منازل األمس«

عن منشــورات »الكرمــة«، تصدر خالل 
األيام املُقبلة للروائي الســوري ســومر 

شحادة )1989( »منازل األمس«، وفيها 
يســتكمل بأســلوبه الواقعي سردَه 
للمأساة السورية، التي كان قد تناولها 

في َعمليه الســابقني: »حقول الذرة« 
)2016(، و«الهجران« التي حصلت على 
»جائزة جنيب محفوظ للرواية العربية« 

)2021(. ومن أجــواء الرواية نقرأ: »إنها 
حكاية عن االنفصال بني احملّبني... وعن 
النهايات احلاّدة للحب في حياة عائلة 

سورية تنمو وتنهدم بني الالذقية ودبي، 
حيث يلتصــق مصير البشــر مبصير 
بلدانهــم، إنها حكايــة أولئك الذين 

شّتتتهم أوطانهم...«.

3
»االقتصاد الصهيوني الغاصب 
واالقتصاد الفلسطيني األسير«

صدر عــن »مركــز دراســات الوحدة 
الصهيوني  »االقتصاد  كتاب  العربية« 
الفلســطيني  واالقتصاد  الغاصــب 
األسير« للباحث أحمد السيد النجار. 
يتضّمن الكتاب بيانات شاملة وحتليالً 
ِعلمياً لتطّور االقتصادين الفلسطيني 
والصهيونــي حتى عــام 2022، حيث 
يرصــد وْضع االقتصاد الفلســطيني 
احمُلاَصر حتــت الوصاية االســتعمارية 
البريطانية والغطرســة الصهيونية، 
كما يطرح املســارات املُمكنة لتطّوره 
الراهنة، إلى جانب رصده  في الظروف 
مراحل تطــّور االقتصــاد الصهيوني 
ودور  الهيمنــة،  إلــى  ومســاعيه 
الهائلة  والعينية  املالية  املســاعدات 

في َمنِحه شروط االستمرار.

الكلمة األولى: 

رأس الســنة كمؤخرتها، مؤّهــل هذا الذي 
يدعو للنقل بعربته أن يكون نصاًل للشهورِ، 
ال يتوقف عن أي جهــٍة، أو نابًذا لكّل ُمقّيد، 
يريد أن يتقيَّأ على الشكل الذي يبدو مألوًفا 
للجميع، أو صارًخا اجتــاه اجلدران في الغرفة 

التي ال تّتسع الثنني.

 الكلمة الثانية:
ال فرَق 

أبدو ضعيًفا في الغزِل 
ًبا مثل فكرِة االنتحار  أو متشعِّ

أحبك 
رغم هذا اخلراب الذي يصون البالد من العويل

أحبك
أنهُض باجملازِ 

ويقتلني في العبارة األخيرة 
أحبك.

الكلمة الثالثة:
مْن يُقّدُس حفاته معي؟

مــْن ميضغ احلديد من َشــرٍك في الســاعة 
األخيرِة؟

مْن يقرأ شجرَة الريح، عطًبا وخالًصا؟
الكلمة الرابعة:

إنها األبدية 
تقُف بني يدي شحاذ 

إنه اليقني 
مثل الثمالة األخيرة 

في كأِس العاشِق 
إنه احللُم 

أراه جسًدا ُمحّلًقا بال جناح.
 الكلمة اخلامسة:

ماذا بوســعي أن أفعله، فقــد أخذتني كل 
الطرق إليك ومنعتني من االلتحاق بنفسي.

 الكلمة السادسة:
أنَت أّيها الِسريُّ في الشعرِ 

املغطى بالعشِب والنار 
لم أنتِه من رثاِء الوالدِة.

الكلمة السابعة:
قنديٌل للشارع الطويل 

سقف اجلنون 
سماوات العقل.

 الكلمة الثامنة:
أيُّ نهارٍ سيفضح مقدمة العام اجلديد؟

أيُّ نردٍ، مينح للعالم نوبة أخرى؟
أيُّ إلٍه ســيتقدم، ليدخل إلى املذبحة بثوب 

أنيق؟

الكلمة التاسعة:
دعني أعيُش متفاجًئا 

أكون في األخير 
رقعة غيٍم 

في سماء العاشق.
 الكلمة األخيرة:

القرويُّ في عشبِه 
يصطاد ألسنة األعوام 

من األبِد 
خريطٌة من الكمنِي 

فوق اجلسِد
إلى األبِد 

وجُه احليرة 
ذلك الشاعر والطفُل.

*شاعر من كردستان- العراق.

احتضنته أروقة ُكّلية الفنون الجميلة ببغداد

»بينالي الملصق المتجّول«: أعمال رقمية تهجو التطّرف والحرب

»اإلسالميون والعلمانية....: »منازل األمس« ..
«االقتصاد الصهيوني الغاصب واالقتصاد الفلسطيني األسير«

قراءة

) دون مالكــوم (الذي قتــل على يد هذه 
العصابات بســبب العنصريــة ودفاعه 
عن مجموعة من العوائل والشخصيات 
فكانت كل شــخصية قتلــت على يد 
هذه اجملموعة تثل انعكاسا إلى شرائح 
مجتمع كان يعاني من حروب وعنصرية 
مزقــت شــعبه وألتجأ إلــى البابا ألنه 
ميثل  مصدر االمان إلى الشــخص الذي 
افتقده في بلده  وحّل في مكانه القتل 

والتشتت بســبب لون البشرة وبسبب 
الدين أن لم يكن مســيحيا أو بســبب 
البابا مع خمسة  أصوله العرقية فقتل 
أشــخاص  في حديقة الكنيسة ، ومن 
)جوناتان  شــخصية  الشخصيات  هذه 
كينغلســلي( قتــل بســبب أصولــه 
الهنديــة ويعد غريباً عن هــذه االرض ، 
والشــخصية الثانية اخملرج )ســبيلبرغ 
املكارثية   غولدمان( هارب مــن مالحقة 
فلجــأ  إلى القس في الكنيســة ولكن 
قتــل والشــخصية الثالثة الشــاعر ) 
بســبب  قتل  بوالنغوســبيزيرمورينيو( 
أصوله االفريقية والشــخصية الرابعة 
املمرضة )عائشة ( قتلت بسبب ديانتها 
االسالمية ، أما الشخصية اخلامسة لم 
تتوصل التحليالت احلمضية إلى معرفة 

أصوله واسمه .
وأيضــا قتلــت املغنيــة )نانــا إيزابيال ( 
فهي من ذوات البشــرة الســوداء جاءت 
مهاجــرة وجلــأت إلى الكنيســة فكان 
صوتها مبعث احلب واالمان إلى االطفال 
الســود وحتى بعد موتها يردد االطفال 
أغانيها ، ) ســوداء أنا لكن قلبي أبيض 
هل تســاءل أحدكم يوماً عن لون بشرة 
اهلل منح احلــبّ واحلياة للجميع ، دون أن 
يعرفه أحد كونوا أســخياء مثله فقط (  
والقتل ابشع أنواع العنف الذي قامت به 

اجلماعة بحجة الدفاع عن أرضها .
وتعد شــخصية )موالتو ( انعكاسا  إلى 
اصحاب البشــرة الســوداء فهو يعيش 
بوصفه شخصاً غير معٍن في ما يحدث 
فــي املدينة بســبب جهلــه والده ولم 
يتعــرف عليــه ، وذلك بســبب أّمه لم 
يكن لها ذنب ســوى بشــرتها السوداء 
التي ترفضهــا املدينة وجده وجدته نبذا 
فكانــت هذه االســباب كافية أن جتعل 
منه شخصية منعزلة مقهورة ، وأوضح 
احلوار الذي دار معه ومع الباســكي ) أنا 
ال أعرف والدي ، ســوى أن أّمي تقول : إنه 

عاشرها بعض الوقت ثم انتفى كليا من 
املدينة قــاوم أهله وهم ينددون به كيف 

تزوج بامرأة ملونه . سوداء ( ص61 .
فقامت مجموعة ) الكو كلو كس كالن 

( باختطاف الطفلــة ابنة جيل ) يامي ( 
بالتبني فالطفلة أفغانية قتل أهلها في 
احلرب املســتمرة في أفغانستان فكانت 
تعكس مخلفات احلــروب ، أما الطفلة 

الثانية )نوميــي ( فهي يهودية عربية من 
اليمن رمبا أيضا قتــل والديها في احلرب 
الطائفية وجاءت إلى اميريكا وقام )جيل 

( وزوجته في تبنيها.
ومــن صــور العنــف التي قامــت بها 
مجموعــة أغــالق طــرق املدينــة مع 
جماهيرها املنتفضة  ضد دخول الغرباء 
إلى املدينة من خالل حوارهم في مقهى 
اليتكافي ) علينا تفادي هذا اخلطر احملدق 
بنا وبأرضنا أين نحــن من آبائنا ؟ االخبار 
تقــول إن الوافد اجلديد مســلم خطير 
حليته تخفي وراءها إرهابيا سريا ( ص40 .
ووظفت الرواية العديد من الشخصيات 
التعايش  و  التاريخيــة احملبة لإلصــالح 
الســلمي ال فــرق بــني االديــان واللون 
واالصول فأخذت اجلماهير في وضع حرف 
) اكــس ( على صــورة ) مارتن لوثر كينغ 
( الــذي طالب في االصــالح وفي حقوق 
الســود إال أنه اغتيل في عام 1960  م  . 
ومن خالل النص الســردي يكشف عن 
احلروب الطائفية التي نشبت بني العرب 
كون )جيل(من بالد الشــام رمبا كان نازحاً 
بســبب احلرب الطائفيــة ووجوده ميثل 
خطــراً على املدينة ، ) من لم يرحم ذويه 
كيف يرحــم أوربيا يختلف معه في كل 
شــيء في أكله في شربه لباسه وحتى 
فــي حركتــه ( ص37 .وكذلــك أوجدت 
النصوص الســردية تشــابه في اعمال 
)الكوكلو  إلى  تنتمي  التي  الشخصيات 
كس كالن ( بالقائــد ) هتلر ( في القتل 
الكثير من  الرواية  الهوية .وضحت  على 
صور العنف التــي تركز في املدينة تعود 
إلــى عدة صراعــات منها الصــراع بني 
وفرض  والغرب   ، والكاثوليكية  املاركثية 
هيمنتهم على العــرب، واختالف العرق 
في أصول ســكان املدينة ممــا جعلهم 
دائماً على اختالف فيمــا بينهم ، اال أن 
الكاتبة فــي فصولها االخيرة ترمي إلى 

التعايش السلمي وتقبل االخر.

زينب الزبيدي

أصــدرت الكاتبــة )زينب لعــوج ( رواية 
( تناولت مــن خاللها  )ســويت اميريكا 
العديــد من صــور العنــف املتمثلة في 
املدينة فاملكان لــه تأثير فعال على بنية 
الرواية وإظهارهــا  ، فتاخذ عتبة االهداء 
القارى إلى اكتشــاف ثيمــة العنف في 
بنيــة الرواية للكاتــب ) مارتن لوثر كينغ 
( في قولــه : )علينا أالّ نروي عطشــنا ، 
بالشــرب من كأس املــرارة والضغينة (. 
فقســمت الرواية علــى ثمانية فصول ) 
عبور ، ترميم ، ضغينــة ، عالمات ، رحلة 
، اختطاف ، القتيلة ، رأيت حلما ( تناولت 
فكانت مشابهة  )فريالند(  مدينة  أحداث 
إلــى مدينة ) هاريســون ( فــي االرهاب 
والعنصرية وضغينة فكانت هذه االحداث 
تدور حول شــخصية )جيل( ، رجل عربي 
من لبنان يعمل مرممــاً في اماكن العبادة 
والكنائس ومعابــد البوذية إال أنه يواجه 
عصابة )الكــو كلو كــس كالن( فتأخذ 
بدايــة الرواية في تصاعــد االحداث عند 
وصول جيل إلى مدينة )فريالند الغربية ( 
) كما أن االنفجار وقع في دماغه .. ضغط 
مســتر جيل على املكبح بسرعة ....... ما 
هذا الذي يحدث؟ كأننــا في جحيم( ص 
7، فمثل هذا احلــدث واقع املدينة املليىء 
باالنفجــارات فتصاعــدت  عنــد وصول 
)جيــل (، فكانت هذه مجموعة ) كو كلو 
كس كالن ( تفرض هيمنتها على املدينة  
فوصولــه مخالــف اراء مجموعة ) كال 
كلو كس كالن ( التي ترمي الى التخلص 
من الغرباء فكانت املدينــة ترفع لوحات 
مكتوبا عليها ) اخرجوا من مدينتنا أيها 
الغرباء ... ال نريد مســلمني في ويســت 

فريالند (.
فأخذ جيل في إعادة بناء كنيســة القس 

تمثالت العنف في رواية »ْسِويْت أِميريكا» لزينب لعوج

من صور العنف التي قامت 
بها مجموعة أغالق طرق 

المدينة مع جماهيرها 
المنتفضة  ضد دخول 

الغرباء إلى المدينة من 
خالل حوارهم في مقهى 

اليتكافي ) علينا تفادي 
هذا الخطر المحدق بنا 

وبأرضنا أين نحن من آبائنا 
؟ االخبار تقول إن الوافد 

الجديد مسلم خطير لحيته 
تخفي وراءها إرهابيا سريا ( 

غالف الروايةص40 .
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محمد رشيد 
الدولة  الدولــة العميقة هــي   
املركزية احلقيقية التي تدير شؤون 
الوطــن في أوقات احملــن وتنظم 
سياســته الداخليــة واخلارجية 
بطريقة  االستراتيجية  وخططه 
قادة  ولهم  معلنة  غير  متخفية 
ومفكــرون جذورهم عميقة في 
مبسؤولية  ويشعرون  الدولة  إدارة 
كبيرة إجتاه وطنهم ويصل احيانا 
التضحية بأنفسهم وبعوائلهم  

من اجل سالمة الوطن .  
اما دولة الهــؤالء فهم مجاميع 
مــن االشــخاص كثيــرون جدا 
متوزعون في كل الوزارات وجميع 
مفاصل الدولة هذه اجملاميع تدير 
نفســها بنفســها نشاهدهم 
بشــكل يومي في اغلب الدوائر 
احلكوميــة ويتعامــل املواطــن 
معهم مجبر وال خيــار له اال ان 
يكــون حتت ســياط تصرفاتهم 
. )الهــؤالء( مهمتهم األســاس 

وتعطيــل  املعامــالت  تأجيــل 
بدوائر  اخلاصــة  املهمة  األجهزة 
الدولة كذلك ســرقة املمتلكات 
العامة وتأخير عشرات املراجعني 
بســبب توقيع بســيط وسرقة 
املضللة  التقارير  وكتابة  امللفات 

ضد املتميزين.
 )الهؤالء( هم خبراء في احلصول 
علــى االيفادات وســرقة جهود 
اآلخرين وهم مســتفيدون ايضا 
وكتب  الطويلــة  االجــازات  من 

والسلف  األراضي  وقطع  الشكر 
والسيارات واجلوائز حتى احلج إلى 
بيت اهلل احلرام يكون على نفقة 

الدولة .
احلاقدون  املوظفون  هم  )الهؤالء( 
املراجعني دون أي سبب  على كل 
وال نعرف السبب واذا ذهبت لهم 
إلجنــاز معاملة تقاعــد يتفنون 
الذاللك  معاملتك  يؤخرون  كيف 
واذا لديك مراجعة للحصول على 
سلفة يحسبون عليك كل توقيع 

واذا كانــت عندك  مببلغ معــني 
معاملة قطعــة ارض او إيفاد او 
سلفة وهو جزء من استحقاقك 
يتفننون كيــف يخفون املعاملة 
اوراقها املهمة  او يسرقون بعض 

لكي تتأخر .
 خالصة القول ان الدولة العميقة 
متثل روح الوطن اما )الهؤالء( هم 
حاولت  فاســدة  حكومات  نتاج 
وحتاول قتل الوطنية عند الشعب 

ومحاربة املبدعني الشرفاء .

متابعة ـ الصباح الجديد:
زيتون  ياسمينا  العربيتان  تشارك 
من لبنــان، وإيفلــني خليفة من 
ملكة  مســابقة  فــي  البحرين 
جمال الكون الـ 71، املقرر إقامتها 

في الواليات املتحدة.
وياسمينا زيتون كانت قد حصدت 
ملكة جمال لبنان عام 2023، أما 
فهي  البحرين  من  خليفة  إيفلني 

عارضة األزياء وعازفة البيانو.
وبدأ العد العكسي حلفل انتخاب 
 71st Miss« ملكة جمــال الكون
في  الــذي ســُيقام،   »Universe
مدينة نيــو أورليانز بوالية لويزيانا 
ملكة   86 مبشــاركة  األميركية، 
جمال من شــتى أنحــاء العالم 

بينهن ملكتان عربيتان.
نبذة عن إيفلني خليفة

إيفلــني خليفة مــن مواليد عام 
وأم  بحرينــي  ألب  ولــدت   .1998
روسية، ودرســت تخصص علوم 

وحصلــت  ومصرفيــة،  ماليــة 
التايكوانــدو  فــي  دورات  علــى 
والرقص، وكانــت الوجه الدعائي 
»ديور«.  املكيــاج  ملســتحضرات 

جمال  ملكــة  بلقــب  وتوجــت 
البحرين في شــهر سبتمبر من 

عام 2022.
وفاجــأت ملكة جمــال البحرين 

في  املسابقة مبشاركتها  جمهور 
جولة استعراض مالبس السباحة 
باحلفــل التمهيــدي، مــن خالل 
وحملت  »البوركينــي«،  ارتدائها 
اإلجنليزية جاء  باللغة  فيها عبارة 
فيهــا: »يجب أن تكون النســاء 
العربيــات حاضرات.. واملســلمة 
تســتطيع أيضا أن تصبح ملكة 

جمال الكون«.
لبنان  زيتــون  ياســمينا  وغادرت 
لتمثله في املسابقة، على وفق ما 
صرح به والدها إســماعيل زيتون 
في اتصال مع موقع »سكاي نيوز 

عربية«.
قالــت اإلعالميــة اللبنانية رنيم 
بوخــزام املوجــودة فــي الواليات 
املتحدة ملتابعة احلدث، إنه ليست 
املرة األولــى التي يشــارك فيها 
لبنان في مسابقة انتخاب ملكة 

جمال الكون.
 وأوضحت: أقيــم االحتفال االول 

للمســابقة، األربعــاء، فــي نيو 
بأزياء  جــوالت  وتضمن  أورلينــز، 
املنتظر  للحفل  متهيدا  مختلفة، 

السبت 14يناير.
وشاركت ملكة جمال لبنان لعام 
2022 ياســمينا زيتون في اجلولة 
ملكة جمال  من مسابقة  األولى 

الكون.
تألقت زيتون على املسرح، مرتدية 
فستانا باللون األحمر الغامق مع 
بريق باللون الفضي وكشفت عن 
اسمها وجنسيتها للعالم أجمع.

وفي فقرة الــزي التقليد، حرصت 
شــعار  ارتداء  علــى  ياســمينا 
األرزة اللبنانيــة باللونني الذهبي 
واألخضر، مما لفت اهتمام املتابعني 

على مواقع التواصل االجتماعي.
حفل انتخاب ملكة جمال الكون 
الـ71 ســُيتوج الفائــزة في عام 
2022 بعد أن مت تأجيل احلدث العام 

املاضي.

ومــن املتوقع أن تقام مســابقة 
أخرى الختيار ملكة جمال الكون 
لعــام 2023 في وقــت الحق من 

العام اجلاري.
ومن املتوقــع أن يتــم اختيار 16 
86 مشــاركة،  أصل  من  متبارية 
ومــن ثم يتــم اختيار 5 شــابات 
منهن ومن ثم 3 لتنتهي املسابقة 
لعام  الكون  ملكة جمال  باختيار 

.2022
وأطلقت في لبنــان حملة لدعم 
من  العديد  فيها  ياسمينا شارك 
جنوم لبنان من بينهم وليد توفيق.

»صوتوا  على«تويتــر«:  وكتبــت 
ل لبنــان اليــوم.. صوتــوا ل ملكة 
جمال لبنان ياسمينا زيتون للفوز 

بلقب ملكة جمال الكون«.
وطلبــت إليســا مــن متابعيها 
زيتــون،  لياســمينا  التصويــت 
في  التصويت  رابــط  وشــاركت 

تغريدة.
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ملونشريط
الصيام المتقطع يطيل 

العمر
قالت دراســة جديدة إن تقييــد وقت الطعام 
بني 8 و10 ســاعات يومياً يؤثر على شيخوخة 
اجلينات في أنســجة متعــددة، منها األمعاء 
والدمــاغ، وأن ذلك يحد مــن األمراض ويطيل 

العمر.
 وأجريــت الدراســة فــي معهد »ســالك« 
للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا، وأظهرت 
أن الصيام املتقطع يؤثر على نشــاط اجلينات 
في 22 نسيجاً متنوعاً في جميع أنحاء اجلسم، 
مبا في ذلــك الدماغ والقلــب والرئتني والكبد 
واألمعاء.  ووفق موقع »مديــكال نيوز توداي«، 
يســمح هذا النظام الغذائــي بتناول جميع 
أنواع الطعام واملشروبات السكرية، مع تقييد 
ذلك مبا ال يزيد عن 10 ساعات في اليوم. ولفتت 
نتائج الدراسة االنتباه إلى أن نظام العمل في 
ورديات تتطلب السهر يؤثر سلباً على الصحة، 
لكن ميكن عكس هــذا التأثير من خالل نظام 
تقييد وقت الطعام، والذي يحمي اجلســم من 
مخاطر أمراض الشيخوخة، وخاصة السكري 

والسرطان وأمراض القلب.

الشمندر األحمر.. كنز من 
المعادن والفيتامينات

قال املركز االحتادي األملاني للتغذية إن الشمندر 
األحمر يعــد كنزاً من املعــادن والفيتامينات، 
كونه يزخر بالبوتاســيوم واملغنيسيوم والزنك 
وفيتامــني B وفيتامني C، مــا يجعله مفيداً 
للمناعــة واألعصــاب والعضــالت. ويحتوي 
الشمندر األحمر على كميات كبيرة من احلديد 
وحمض الفوليــك املهمني لبنــاء كرات الدم 
احلمــراء، إضافة إلى ذلك، يحتــوي على املادة 
الصبغيــة »بيتانني«، التي متتــاز بتأثير مضاد 

لألكسدة، وبالتالي تقوي جهاز املناعة.
ومن ناحية أخرى، يســاعد الشــمندر األحمر 
في إنقاص الوزن بفضل قلة السعرات احلرارية 
به؛ حيث حتتوي 100 غرام منه على 40 ســعراً 
حرارياً فقط، كمــا أنه غني باأللياف الغذائية، 
التي تعمل على إطالة الشــعور بالشبع، ومن 

ثم احلد من نوبات اجلوع الشديد.

الفلفل الحلو أفضل مصادر 
فيتامين سي

نحن اآلن ندخل موسم البرد واإلنفلونزا، ونبدأ 
في بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على صحة 

جهاز املناعة لدينا.
ولكــن ثبت علــى مر الســنني أن أحد أفضل 
األشــياء التي ميكنك القيام بهــا للوقاية من 
الفيــروس هو تناول نظــام غذائي صحي يعزز 

املناعة.
في حني أن هناك العديد من العناصر الغذائية 
التي ميكن أن تســاعد في هــذا الصدد، فمن 
األفضل دائًما زيادة تناولك لفيتامني سي، وهو 
مفيد للمناعة وميكن أن يســاعد في احلفاظ 

على أمعاء صحية. حلسن احلظ، هناك الكثير
مــن األطعمة الغنيــة بفيتامني ســي التي 
ميكنــك إضافتها إلى مجموعــة من األطباق 
اللذيذة، لذا تابع القــراءة ملعرفة املزيد، مبا في 
ذلــك كيفية حتضيــر الفلفل احلــار لضمان 
حصولك على أقصى اســتفادة منه. طريقة 
طهي الفلفــل األحمر للحصــول على أكبر 
قدر من فيتامني )ســي(: أصبحنا نعرف، اآلن، 
كل شــيء عن العناصــر الغذائية، التي ميكن 
أن يقدمها الفلفــل احللو، لكن كما اتضح إن 
كيفية إعداده وتناوله لهما عالقٌة كبيرة بتلك 
الفوائــد، إذ ميكن لبعض طرق الطهي أن تقلل 
كمية فيتامني )سي( املتوفرة فيه، وهذا ينطبق 

بشكل خاص على الفلفل األحمر.

بغداد - وداد ابراهيم:

يعتبــر املصمــم »لــؤي بهجت 
مــع  بــدأت  احليــاة  ان  يونــس« 
االنسان العراقي في بالد الرافدين 
واالختراعات  فالعجلة  بالتصميم 
التي اخترعها ســبقها تصميم، 
ويؤكــد ان ال عمــل وال اجناز بدون 
الى  الدخــول  وحتــى  تصميــم 
املطبخ والتجهيز للطبخ يسبقه 

تصميم. 
املصممني في  اهــم  أحــد  ولؤي 
الــدار العراقية لألزيــاء عمل في 
دوائر هندســية عدة اجنز عشرات 
بــل مئــات التصميمــات لألزياء 
والبابلية  والســومرية  االشورية 
وحتى املالبــس املطعمة باحلروف 
والشناشــيل يعمــل االن معاون 
مدير فنــي في الدار، ولديه القدرة 
العالية إلنتاج أكثر من 100 قطعة 
التاريخية  املراحــل  في  مختلفة 
االزياء  كل  تصميــم  يجيد  كونه 

التاريخية بدقة متناهية. 

اعيد تصميم االلعاب
 حتدث للصبــاح اجلديد عن جتربته 
مع التصميم قائال: منذ طفولتي 
كنت ارغب بفــك االلعاب واعادة 
جديد  بشــكل  ولكن  تصميمها 
اعيد  الواحدة  اللعبــة  احيانا من 
تشــكيل اكثر من واحدة بشكل 

اخــر وبتصميــم ال يقــل جودة 
وكانت  االصليــة،  اللعبــة  عــن 
لــي موهبة في الرســم والنحت 
وتأثــرت بشــقيقي االكبــر كان 
خطاطــا واحــد طلبة »هاشــم 
كتابة  منه  فتعلمــت  البغدادي« 
احلروف بشــكل فني، وعملت في 
دوائر هندســية ومن ثم في دائرة 

الســياحة حتى انتقلت الى الدار 
واذكر  لألزياء  كمصمم،  العراقية 
ان الدار تأسست قبل السبعينيات 
من القرن املاضي بجهود ســيدة 
واحدة كانت متتلــك احلس الفني 
والذوق ولديهــا عارضات ازياء انها 
املرات  »فريال كلدار« وفــي احدى 
كانــت تقــدم عرضا فــي باريس 

للمالبس التاريخيــة ما حاز على 
االعجاب واالهتمام ليكون لها دار 
لألزياء في منطقــة الكرادة حتى 
اصبحت دار االزياء العراقية مطلع 

السبعينيات.
وتابع: وعملت في الدار من منطلق 
أني امــام صرح ثقافــي حضاري 
مهم يقدم حضارة كاملة وصرت 

اتعامــل مع الــزي وكأني اصمم 
وحدة هندسية فنية متكاملة الن 
كل جزء من تصميم الفستان له 
عالقة مع االجزاء االخرى اي يجب 
وتوازن  تناســب  هنــاك  يكون  ان 
وتكامــل حتى يكــون التصميم 
نســخة طبق االصل من املالبس 
االصلية باألخص وأننا نتعامل مع 

التي  العراقية  واحلضــارة  التاريخ 
تعد من اهم احلضارات في العالم. 

 
ازياء حمورابي

وأكمــل: حني اصمم ازيــاء امللك 
امــام  إنــي  اشــعر  حمورابــي 
قضيــة مهمة هــي متثل عظمة 
الشــخصية التي ارتدت هذا الزي 
لذا قدمت الكثير من التصميمات 

البابلية واالشورية والسومرية. 
كوادر  الى  بحاجــة  نحن  واضاف: 
من خريجي كلية ومعاهد الفنون 
اجلميلــة، وحرفيني فــي التطريز 
ولديهم  والتصميــم  واخلياطــة 
جتربة ســابقة، الن ما نقدمه من 
عمل ال يشبه اي عمل في اخلياطة 
ألننــا نتعامل مع ازيــاء تاريخية 
تتضمــن اما رســومات او تطريز 
او حروف ســومرية او مســمارية 
ال  العادي  املصمــم  لــذا  وغيرها 
ان يدخل  اال بعــد  يصلح للعمل 
عدة دورات ليكــون جاهزا للعمل 
فــي الــدار. ونحتاج الــى مكائن 
تطريــز وخياطة حديثــة بعد ان 
زاد العمل في الــدار بعد اجلائحة 
فنحتاج الى انتاج عشرات املالبس 
في وقت واحــد او مالبس كاملة 
حلياة بابلية او اشورية من الطفل 
وحتى  والرجل  البســيطة  واملرأة 
وغيرهم  واخلدم  وامللك  احلاشــية 
وقد يصــل الــى 100 قطعة في 

عرض واحد.

مصمم األزياء لؤي بهجت: ال عمل وال حياة من دون تصميم 
قدم أعمااًل بابلية وآشورية وسومرية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
توصلــت دراســة جديــدة قادها 
باحثــون في جامعــة كاليفورنيا 
إلى أن التعرض لســوء املعاملة أو 
اإلهمــال أثنــاء الطفولة ميكن أن 
يتســبب في العديد من مشاكل 
الصحة العقلية، وفًقا ملا نشــره 
 »Neuroscience News« موقــع 
نقاًل عن الدورية األميركية للطب 

.»Psychiatry« النفسي
اآلثار  دراسة  إلى  البحث  يســعى 
األطفال  معاملة  لسوء  السببية 
على الصحــة العقلية من خالل 
مراعــاة عوامــل اخلطــر اجلينية 
والبيئيــة األخــرى، مثــل التاريخ 
واحلرمان  العقلي  للمرض  العائلي 

االجتماعي واالقتصادي.
الدراسات شبة التجريبية

قام الباحثون، في الدراســة التي 
تعد األولى من نوعها، بتحليل 34 
دراسة شــبه جتريبية، شارك فيها 
أكثــر من 54000 شــخص. ميكن 
للدراسات شبه التجريبية أن حتدد 
بشــكل أفضل السبب والنتيجة 
في بيانــات املراقبة، باســتخدام 
عينات متخصصــة )مثل التوائم 

املتطابقة( أو التقنيات اإلحصائية 
املبتكرة الســتبعاد عوامل اخلطر 

األخرى.
علــى ســبيل املثال، فــي عينات 
التوائم املتطابقــة، إذا كان التوأم 
الذي تعرض لسوء املعاملة يعاني 
من مشاكل في الصحة العقلية 
يتعرض  لــم  الذي  التــوأم  ولكن 
لسوء املعاملة ال يعاني، فال ميكن 
أن يكون االرتباط بســبب اجلينات 

املشتركة بني  البيئة األســرية  أو 
التوائم.

آثار سببية متسقة
من خالل 34 دراسة، وجد الباحثون 
آثــارًا صغيــرة لســوء معاملــة 
من  مجموعــة  علــى  األطفــال 
مبا  العقلية،  الصحــة  مشــاكل 
يشمل االضطرابات الداخلية )مثل 
االكتئــاب والقلق وإيــذاء النفس 
ومحاولة االنتحــار(، واالضطرابات 

الكحول  تعاطي  )مثــل  اخلارجية 
احلركة  واضطــراب فرط  واخملدرات 
ومشــكالت  االنتبــاه  ونقــص 
الســلوك( والذهــان. وكانت هذه 
اآلثار متســقة بغــض النظر عن 
الطريقة  أو  املستخدمة  الطريقة 
التي مت بها قياس ســوء املعاملة 

والصحة العقلية.
تشــير النتائج إلى أن منع ثماني 
حاالت من ســوء معاملة األطفال 
من شأنه أن مينع شــخًصا واحًدا 
الصحة  مــن تطويــر مشــاكل 
ســوء  الباحثون  عــّرف  العقلية. 
املعاملة في مرحلة الطفولة على 
أنها أي اعتداء جســدي أو جنسي 

أو عاطفي أو إهمال قبل سن 18.
جيســي  دكتورة  الباحثة  قالــت 
بالدوين، أستاذ علم النفس وعلوم 
اللغــة بجامعــة كاليفورنيا في 
لوس أجنلوس: »من املعروف أن سوء 
معاملة األطفال يرتبط مبشــاكل 
الصحة العقليــة، ولكن لم يكن 
واضًحا مــا إذا كانت هذه العالقة 
سببية، أو ميكن تفسيرها بشكل 
أفضل مــن خالل عوامــل اخلطر 

األخرى.

سوء المعاملة في الطفولة يؤدي 
لمشاكل صحة عقلية متعددة

في حفل مسابقة ملكة جمال الكون..

الدولة العميقة .... ودولة » الهؤالء« 

إليسا تطلب من متابعيها التصويت لياسمينا زيتون
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جمهورية العراق
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في الشعب

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 259/1

احمللة او رقم واسم املقاطعة : م10 بوب الشام
اجلنس: هيكل عمارة

النوع: ملك صرف
املساحة : 10,000 اولك

املشتمالت: معمل يحتوي على طارمة مســقفه جينكو مساحة 20 م وغرفة خارجية وغرفة نوم داخلية ممر وحمام 
وتواليت وحولي يؤدي الى طابق علوي قاعة كبيرة أرضية صب وسطح حتتاني يؤدي الى ارتفاع 6 م متخذه برادات

الشاغل : احلارس املعمل
مقدار املبيع : السهم البالغ 332640من األصل االعتبار الكلي665280 سهم 

ســتبيع دائرة التسجيل العقاري في الشــعب باملزايدة العلنية العقار املوصوف أعاله العائد للراهن عبد الكرمي معن 
ســلطان لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف الرافدين البالغ )810,000,000( ثمامنائة وعشرة مليون دينار فعلى الراغب 
في االشــتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا اإلعالن مستصحبا 
معه التأمينات القانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة)212,500,000( 

مائتان واثنا عشر مليون وخمسمائة دينار وان املزايدة ستجري في الساعة )12(  ظهرا من اليوم األخير.
دائرة التسجيل العقاري في الشعب

الشركة العامة لتسويق االدوية 
واملستلزمات الطبية

تعلن الشــركة العامة لتسويق االدوية 
واملســتلزمات الطبية عن اعالن ملحق 
املناقصة العامة Med 1\2023 املتضمن 
حــذف وتعديل مالحظــات املعلن على 

www.kimadia.iq :موقعنا الرسمي

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

رأس مالها )20( مليار دينار
قسم القانونية

)22(
العدد: 123
التاريخ: 2023/1/12

م/إعالن

نظرا حلصول الضم  )كســر قرار( تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( مجدداً عن اجراء مزايدة علنية 
لبيع تنب ذرة صفراء واخملزونة في معمل تنقية البذور في ابي غريب. فعلى الراغبني بالشراء احلضور الى املوقع 
املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من صباح اليوم السابع من اليوم التالي للنشر في اجلريدة 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )600،000( ستمائة الف دينار لغرض املشاركة في املزايدة 
العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول 

في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض  اجور خزن بنسبة2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 

- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعــالن مع أجور التحميل وأي 
مصاريف أخرى.

 ان االشــتراك باملزايدة يعتبر اقرار مبعاينة املادة بحالته املعروض بهــا ويعتبر قبوال به وال يحق له االعتراض 
الحقا 

املدير املفوض 
د. نزار ممدوح الكبيسي

جمهورية العراق
محافظة ميسان

جلنة البيع وااليجار االولى
اعادة إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ميسان عن إعادة اعالن مزايدة 
علنيــة لبيع املواد املبينة  تفاصيلها في اجلدول ادناه وخالل )15(خمســة عشــر يــوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة مراجعة قسم أمالك احملافظة لالطالع على التفاصيل مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة املقدرة وبوصل قبض من قسم حســابات احملافظة مع املستمسكات الرسمية وستجري املزايدة في الساعة العاشرة صباحا في 
مكتب النائب االول حملافظ ميسان واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النشر واملصاريف االخرى 
جاسب كاظم حمدان
النائب األول محافظ ميسان
رئيس جلنة البيع وااليجار االولى

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

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار دينار 
قسم القانونية

)23(
العدد: 122
التاريخ: 2023/1/12

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتــاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية وللمــرة الثانية لبيع كوالح ذرة صفراء 
واخملزونــة في معمل تنقية البذور في احلويجة. فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في 
متام الســاعة )11( احلادية عشــر من صباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/24 مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )6،000،000( ستة ماليني دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ 
قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو 

عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض - اجور خزن بنسبة0,5% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 

- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعــالن مع أجور التحميل وأي 
مصاريف أخرى.

 ان االشــتراك باملزايدة يعتبر اقرار مبعاينة املادة بحالته املعروض بهــا ويعتبر قبوال به وال يحق له االعتراض 
الحقا 

املدير املفوض 
د. نزار ممدوح الكبيسي

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 128
التاريخ: 12 / 1 /2023 

م/ إعالن اول 
عمــال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات ذي قار عن 
اجــراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )قلعة ســكر( وكما مبينة مواصفاتها ادنــاه عدد )16( فعلى الراغبني 
باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور فــي اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في 
ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية 

البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني / حيدر محسن جري / مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الرفاعي

العدد: 11/ب/اعتراضية/2022
التاريخ: 2023/1/9

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الرفاعي عن طريــق املزايدة العلنية 
العقار تسلســل 1281 الكرد وخالل ثالثون يومــا اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر واذا صادف اليوم الثالثني عطلة رسمية 
ففي اليوم الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا 
في قاعة احملكمة، فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في املكان 
والزمان املعينني مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رســم تسجيل العقار بنسبة 
2% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الشركاء علما ان 

الداللية على املشتري.
االوصاف:

1. عنــوان العقار: يقع في مدينــة الرفاعي/ محلة الكرد على 
شارع فرعي قرب املصرف الزراعي

2. اوصــاف العقار : عبارة عن دار ســكن مســيجة من االمام 
بواجهة 10 م ونــزال 14,85 م ويوجد فيها بــاب حديدي كبير 
وممر خارجي مبســاحة 10*2 م واستقبال مبساحة 5*4 م وحمام 
داخلي مبســاحة 1*1 م وصالة داخلية مبســاحة 5*3 م وهول 
مبساحة 3*4 م وحمام داخلي مبساحة 1.5*3 م ومطبخ مبساحة 
3*4 م ومنور مبســاحة 3*3 م وغرفتي نوم مبساحة 3*4 م يوجد 
درج يؤدي الى الطابق األول يحتوي على صالة مبســاحة 3*4 م 
وغرف نوم عدد ثالثة مبســاحة 3*4 م ومطبخ مبســاحة 3,5*3 
م وســطح الدار مرصوف مبادة الشــتايكر والدار مشيدة مبادة 
الطابوق واالسمنت ومســقفه بالكونكريت املسلح ومجهز 
باملاء والكهرباء وكاملة األبواب والشــبابيك وتفع على شارع 

مبلط.
3. مساحة العقار : 148,40م2

4. درجة العمران : متوسط
5. مالك العاقار : عزيز كرم مهدي

6. القيمــة املقدرة للعقــار )150,000,000( مائة وخمســون 
مليون دينار.

القاضي
علوان خليف الركابي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
راوه

العدد: 1/ش/2023
التاريخ: 2023/1/11
الى/ املدعى عليه )زياد طارق عباس(

م/ تبليغ
بناًء على الدعــوى املقامة بحقك من 
قبل زوجتك املدعية )سرى عبد السالم 
أمام محكمتنــا تطلب فيها  مطني( 
تأييد حضانتها على االطفال )إسحاق 
وانس( ولــورود ورقــة التبليغ تتضمن 
ارحتالك الى جهة مجهولة تقرر تبليغك 
باحلضور أمام هذه احملكمة في الساعة 
العاشرة من صباح يوم 2023/1/25 عن 
طريق النشــر بصحيفتني رســميتني 
محليتــني وفي حال عــدم حضورك او 
حضور وكيل عنك سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون..
القاضي
صالح عز الدين سليمان

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
اعالن

رقم االضبارة /  924 / 2021
التاريخ   12 /  1 / 2022
تبيــع مديرية تنفيذ ســدة الكوت العقار تسلســل 
سهام املدينه العقار املرقم  453/19 م السراي  الواقع 
فــي الكوت العائد للمدين /  فهــد عبود محمد علي 
احملجــوز لقاء طلــب الدائن  رياض هــادي ناتي مديرية 
البالــغ   100.000.000 مائه مليون  دينار فعلى الراغب 
بالشــراء مراجعة هذا املديرية خالل مدة 15 يوما تبدا 
من اليوم التالي للنشر مســتصحبا معه التأمينات 
القانونية عشرة  من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على 

املشتري.
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة :  ســهام املدينه العقــار املرقم  
453/19 م السراي كوت بستان حجي عبود 

2 – جنســه ونوعه : بستان مشيد عليها دور سكنيه 
ملك صرف 

3 – حدوده ووصافة : دار سكن علي شارع فرعي والبناء 
مكون من طابقني األول استقبال وهول ومطبخ وغرفه 

نوم وصحيات اما الطابق الثاني 
4 – مشتـــــمالتة : يحتــوي على غرفه نــوم وهول 
وصحيات مجهــز باملــاء والكهرباء وردجــة العمران 
جيدا جدا بناء حديث والسقف مبني من الكونكريت 

مسلح واالرضية موزائيك مساحته 100م2
5 – مســــاحتة : 
6- درجة العـمران :

7- الشــــاغل : رياض هادي ناتي  
القيمة املـــقدرة : مائه وخمسة وعشرون مليون دينار 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

فقدان وصل امانات
فقــد وصــل االمانــات املرقــم 
الصــادر مــن مديرية   )592278(
 2021/1/4 بتاريــخ  تكريت  بلدية 
ابراهيم(  عــادل  )علــي  باســم 
ومببلــغ )297،000 مائتان وســبع 
وتسعون الف دينار(على من يعثر 
عليه الرجاء تســليمه الى اجلهة 

املذكورة اعاله وشكرا..

وزارة العدل
 دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
اعالن

رقم االضبارة /634/ 2021
التاريخ1/12/ 2023

تبيــع مديرية تنفيذ ســدة الكوت العقار تسلســل 
سهام املدينه العقار املرقم  453/19 م السراي  الواقع 
فــي الكوت العائد للمدين /  فهــد عبود محمد علي 
احملجــوز لقاء طلــب الدائن  علي كعيــم فزيع البالغ 
100.000.000 مائة مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
مراجعة هذا املديرية خالل مدة 15 يوما تبدا من اليوم 
التالي للنشر مســتصحبا معه التأمينات القانونية 
عشرة  من املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري .

املوصفات 
1 - موقعــة ورقمة :  ســهام املدينه العقــار املرقم  

453/19 م السراي كوت بستان حجي عبود 
2 – جنســه ونوعه : بستان مشيد عليها دور سكنيه 

ملك صرف 
3 – حــدوده ووصافة :عموم العقار يحتــوي على  دور 
سكنية والسهام املباعه مشــيد عليها  دار سكنيه 
مكون من اســتقبال وغرفه نــوم ومطبخ وصحيات 

وسلم 
4 – مشتـــمالتة : والطابق العلوي  مكون من غرفتني 
نوم عــدد )2( وهــول وصحيات والســقف مبني من 
الكونكريت مســلح واالرضية موزائيك ومجهز باملاء 
والكهرباء ودرجة العمران جيده جدا  مساحته 100م2

5 – مســــاحتة : 
6- درجة العـمران :

7- الشــــاغل : الدائن 
القيمة املـــقدرة : مائه مليون دينار 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

فقدان وصل امانات
فقــد وصــل االمانــات املرقــم 
الصــادر مــن مديرية   )090693(
بلدية تكريت بتاريخ 2019/11/12 
طايس(  معــن  )احمــد  باســم 
وخمسة  مائتان   285،000( ومببلغ 
وثمانون الف دينار( على من يعثر 
عليه الرجاء تســليمه الى اجلهة 

املذكورة اعاله وشكرا

 وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
اعالن

رقم االضبارة /2022/2378
التاريخ12 /1/ 2023

تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار تسلسل 
سهام املدينه العقار املرقم791/3 م 38 اخلاجيه 
الواقع في الكوت العائد للمدين /  صادق جعفر 
عباس احملجــوز لقاء طلب الدائــن ميس جمال 
محمد علي  البالغ   10.000.000 عشــرة مالين 
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية 
خالل مدة 30 يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشــرة  
من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري .
املوصفات 

1 - موقعة ورقمة :  سهام املدينه العقار املرقم  
791/3 م38 اخلاجيه 

2 – جنسه ونوعه : بستان ملك صرف 
3- حــدود ووصافه: األرض خالية من املشــيدات 

وعلى شارع غير مبلط 
اليوجد 4 – مشتـــمالته :  

5 – مســــاحته: 180م2 املساحة الكلية 5 دومن 
6- درجة العـمران :   اليوجد

7- الشــــاغل :  اليوجد
القيمة املـــقدرة : 12.000.000 اثتا عشر مليون 

دينار 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

 وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
اعالن

رقم االضبارة /634/ 2021
التاريخ 12 /1/ 2023

تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت العقار تسلســل 
ســهام املدينه العقــار املرقم  453/19 م الســراي  
الواقع في الكوت العائد للمدين /  فهد عبود محمد 
علي احملجوز لقاء طلب الدائن   ســتار عبيد مايوس  
البالغ   100.000.000 مائة مليون دينار فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذا املديرية خالل مدة 15 يوما تبدا 
من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات 
القانونية عشــرة  مــن املائة من القيمــة املقدرة 
وشهادة اجلنســية العراقية وان رســم التسجيل 

والداللية على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعة ورقمة :  ســهام املدينــه العقار املرقم  
453/19 م السراي 

2 – جنسه ونوعه : بستان مشيد عليها دور سكنيه 
ملك صرف عموم العقار يحتوي 

3 – حدوده ووصافة : على وحده ســكنيه والسهام 
املباعــه مشــيد عليها دار ســكنيه يتكــون من 
االســتقبال وغرفة نوم ومطبخ وصحيات وســلم 
والســقف مبني من كونكريــت واالرضية موزائيك 

ومجهز باملاء والكهرباء ودرجة العمران جيده جدا 
4 – مشتـــمالتة : 

5 – مســــاحتة : 100م2
6- درجة العـمران :

7- الشــــاغل : الشركاء 
القيمة املـــــقدرة : مائه وخمســة وثالثون  مليون 

دينار 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

فقدان وصل امانات
فقــد وصــل االمانــات املرقــم 
مديرية  من  الصــادر   )1952721(
بلدية تكريــت بتاريخ 2018/10/2 
باسم )احمد معن طايس( ومببلغ 
)120،000 مائــة وعشــرون الف 
دينار(على مــن يعثر عليه الرجاء 
تسليمه الى اجلهة املذكورة اعاله 

وشكرا

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت   
اعالن

رقم االضبارة /3630 / 2022
التاريخ 1/12/ 2022
تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت العقار تسلسل 
ســهام املدينه العقار املرقــم799/3 م 38 اخلاجيه 
الواقــع في الكوت العائد للمديــن /  ناظم جعفر 
عباس  احملجوز لقاء طلب الدائن عباس عبد احلسني 
شــاكر  البالــغ   50.000.000 خمســون مليــون 
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذا املديرية 
خالل مدة 30 يومــا تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة  من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعة ورقمة :  ســهام املدينــه العقار املرقم  
799/3 م38اخلاجيه 

2 – جنســه ونوعه : بســتان ملــك صرف وصف 
البســتان هي خاليه من الشواغل تقع على شارع 

العام  
3- حدود ووصافه

4 – مشتـــمالته : 
88م2  و  اولــك   14 و  دومن   10 مســــــاحته:   –  5

املساحة الكلية املراد بيعه 3170م2
6- درجة العـمران :   اليوجد 
7- الشــــاغل :      اليوجد

القيمة املـــقدرة : 500.000.000 خمسمائة مليون 
دينار 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

 وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت
اعالن

رقم االضبارة /2022/1907
التاريخ 12 /1/ 2023
تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت العقار تسلســل 
ســهام املدين في  العقار املرقــم6/9 م 28 الرميلة 
والدبيــه الواقع في الكوت العائــد للمدين /  رازقية 
عبد احلســني عكلة   احملجوز لقاء طلب الدائن عهود 
عبد اهلل عاكول  البالغ   20.000.000عشرون مليون  
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعــة هذا املديرية 
خالل مــدة 15 يوما تبــدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشــرة  من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعة ورقمة :  سهام املدينه العقار املرقم  6/9 
م 28 الرميلة  والدبيه  

2 – جنســه ونوعــه : كوت منطقــه الرميلة  قرب 
الشــارع احلولي ارض زراعيه تســقى بالواســطة 

وخالية من الشواغل احلصه املباعة  
3- حدود ووصافه

4 – مشتـــمالته : 
5 – مســــاحته: حصة املدين البالغة 13750 سهم 

من اصل   4500.000 سهم 
6- درجة العـمران :  /

/ 7- الشــــاغل :  
القيمة املـــقدرة : 60.000.000 مليون دينار 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

تنويه
نشــرت جريدة الصبــاح اجلديد بالعــدد 4975 في 
2022/9/20 صندوق االسكان/ ذي قار العائد للسيد 
حسني جبار سليمان خطا والصحيح حسني جبار 
ســبهان على العقار املرقم 110/43572 جزيره لذا 

اقتضى التنويه 

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

800,000 ثمامنائة الف دينار سنة واحدةحانوت14/673قلعة سكر1

1,100,000 مليون مائة الف دينار سنة واحدةحانوت17/673قلعة سكر2

2,650,000 مليونان وستمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت27/673قلعة سكر3

1,100,000 مليون مائة الف دينار سنة واحدةحانوت46/673قلعة سكر4

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت47/673قلعة سكر5

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت49/673قلعة سكر6

325,000 ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنة واحدةحانوت54/673قلعة سكر7

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت58/673قلعة سكر8

 1,400,000 مليون واربعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت1/985قلعة سكر9

1,100,000 مليون مائة الف دينار سنة واحدةحانوت3/985قلعة سكر10

 1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت9/985قلعة سكر11

1,100,000 مليون مائة الف دينار سنة واحدةحانوت15/985قلعة سكر12

 1,125,000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينار سنة واحدةحانوت16/985قلعة سكر13

 1,125,000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينار سنة واحدةحانوت22/985قلعة سكر14

1,400,000 مليون واربعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت25/985قلعة سكر15

1,400,000 مليون واربعمائة الف دينار سنة واحدةحانوت26/985قلعة سكر16

ثمن املادة حسب تقدير اللجنةالعدداسم املادةت

4100،000ثالجة1

1470،000براد صغير2

17170،000استنساخ3

150،000براد كبير4

250،000براد حجم صغير5

515،000تلفزيون6

15000قاصة7

10100،000مروحة ارضية8

440،000حاسبة9

440،000هيتر10

110،000صوبة نفطية11

150،000سبلت12

150،000فلتر ماء13

220،000معرض مزجج14

330،000طابعة برذر ملون15

440،000ماطور ماء16

660،000حاسبة17

110،000مروحة18

110،000شمعة مالبس19

630،000كيس حاسبة20

2270،000حاسبة21

15000كيزر22

250،000مكيف23

8200،000سبلت واحد ونصف طن قطعة داخلية24

125،000سبلت 1 طن25

360،000مبردة26

440،000مبردة برفاب27

525،000ميز حاسبة28

15،000فلسكوب29

2100،000سبلت عمودي 3 طن قطعة داخلية30

115،000ميز زجاج31

880،000ميز خشب32

24240،000كرسي بالستك 33
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بغداد ـ الصباح الجديد:

 ، أكد وزيــر الشــباب والرياضة 
أحمــد املبرقع، أن حفــل ختام 
ســيكون   25 خليجي  بطولــة 
للشــعوب  اعتزاز  ومصدر  مميزا، 
في  املبرقع،  وواصــل  اخلليجية.. 
تصريحــات نقلها موقــع وزارة 
الشــباب والرياضة، أمس: »بعد 
النجاح في اســتضافة خليجي 
25 مبالعب مدينة البصرة، نتطلع 
»ال  جديدة«.وأضاف:  لنجاحــات 
حدود لطموحاتنا في استضافة 
األحــداث الرياضيــة الكبــرى، 
وآســيا..  العرب  بطولتي  ومنها 
واحلضــور اجلماهيــري الكبيــر 
25 كان من  ملباريــات خليجــي 
املهمة«. التنظيمية  التحديات 

وختم: »نثمن جميع اجلهود التي 
بُذلت، مــن أجل إيصال البطولة 
التنظيم  إلــى نقطة  اخلليجية 
افتتاح  أن حفل  الناجح«.يذكــر 
بطولة خليجي 25، تلقى أصداء 
إيجابيــة وإشــادات خليجيــة 
من  كل  ودولية.وصعد  وعربيــة 
وقطر  والبحرين  وعمــان  العراق 

إلى نصف نهائي البطولة.
االخيــرة  اجلولــة  وحــددت 
للمجموعة الثانية طرفي نصف 
نهائي خليجي البصرة املقرر يوم 
غــد االثنني.اذ،يلتقــي منتخبنا 
الوطني مع منتخب قطر مبلعب 
الســاعة  في  الدولي  البصــرة 
الرابعــة والربع مســاء ويتقابل 
في  وعمان  البحريــن  منتخبــا 

املبــاراة الثانية مبلعب امليناء في 
الساعة الثامنة والربع مساء.

منتخبنا في مواجهة قطر 
بنصف نهائي خليجي 25

أقيم، أمــس، في فنــدق جراند 

التنســيقي  املؤمتُر  ميلينيــوم، 
اخلاص باملنتخبــات املتأهلة إلى 
الدور نصف النهائي ملنافســاِت 
خليجي زيــن 25 )العراق ، عمان 
اجلانب  والبحرين(.ومّثل  قطــر   ،
للمنتخِب  اإلداري  املدير  العراقي 

الوطنــي مهــدي كــرمي ومدير 
إبراهيــم  حقــي  التجهيــزات 
محمــد  اإلعالمــي  واملنســق 
عماد.وتقــرر أن يرتــدي املنتخب 
الوطنّي الطقم األبيض الكامل 
فــي مواجهــِة منتخــب قطر 

الذي ســيرتدي الــزي التقليدي 
العنابــي الكامــل، بينما يرتدي 
)العراق(  األصفــر  املرمى  حراس 
والســماوي )قطــر( .وســتقام 
املبــاراة يــوم غــد االثنــني في 
الســاعِة الرابعة والربع )16:15( 

في ملعب البصرة الدولّي )جذع 
باســتبدال  ويســمح  النخلة(. 
العب ســادس في حــال وصول 
املباراة إلى األشــواط اإلضافّية.
البحريــن  أن مواجهــة  يذكــر 
)األحمر( وعمان )األبيض( ستقام 
في ملعــِب املينــاء األوملبي في 
مساًء  والربع  الثامنة  الســاعة 

(20:15( اليوم ذاته.

الصفاقسي يحتفي بحسني 
علي

أشــاد الصفاقســي التونسي، 
العراقي حســني  مبــردود العبه 
علــي مــع منتخب بــالده، في 
خليجي 25. وقال الصفاقســي، 
عبــر حســابه الرســمي على 
»فيسبوك«: »العبنا حسني علي 
مبردود متميز، يتوج بجائزة أفضل 
التي  العب في مبــاراة اخلميس 
جمعت بني العــراق واليمن، في 

بطولة خليجي زين«.
فاز  قد  العراقي  املنتخــب  وكان 
على نظيره اليمني بخماســية 
نظيفــة، على ملعــب البصرة 
الدولــي، ضمن اجلولــة الثالثة 
من دور مجموعات كأس اخلليج.
الهدف  علي  حســني  وســجل 
الرافدين،  أسود  ملنتخب  اخلامس 
في الدقيقة )88(.من جانبه، قال 
الالعب عبر صفحته الرســمية 
يكون  »عندما  »فيسبوك«:  على 
الهدف إسعاد شــعب بأكمله، 
ســنكون جنودا مــن اجل هذا 
الهــدف.. املوعد عنــد التتويج 

بالذهب.. مبروك الفوز«.

وزير الشباب الرياضة: نتطلع الستضافة كأسي العرب وآسيا
غدا.. منتخبنا الوطني يالقي قطر والبحرين امام عمان بنصف نهائي خليجي 25

تقرير 

حيدر عبد الجليل 

حســن فرحــان كان احــد جنــوم الكرة 
العراقية الذي تســنى له املشاركة في 
ثــالث دورات متتالية فــي بطولة كأس 
اخلليج منذ املشــاركة االولى للعراق في 
الــدورة الرابعة التي اقيمــت عام 1976 
في الدوحة مرورا بالدورة اخلامســة التي 
اقيمت في بغداد عام 1979 ومشــاركته 
االخيرة في الدورة السادسة التي اقيمت 
في االمارات عام 1982 ، مشــيرا الى انه 
الوطني  املنتخب  وخالل مشــاركته مع 
في بطوالت اخلليــج جرت في الكواليس 
الكثير من االمور التي اثرت على مشاركة 
املنتخب فيهــا والتي اقصتــه من نيل 
االولى كانت في  اللقب في مناســبتني 
الدورة الرابعة في قطر واالخرى كانت في 
الدورة السادسة في االمارات واملفارقة ان 
في كلتا الدورتــني كان املنتخب الوطني 

االحق بنيل اللقب اال ان اسبابا في اخلفاء 
ادت الــى ذهاب اللقــب لصالح املنتخب 

الكويتي .

تأجيل املباراة أسبوع 
اذ يقول حسن فرحان عن املشاركة االولى 
للمنتخب الوطني في الدورة اخلامســة 
التي جرت فــي الدوحة بأن منتخبنا بعد 
ان حقق نتائج مميزة في الدورة واجتاز عدد 
من الفرق وكان نــدا للمنتخب الكويتي 
الذي كان متفردا باملنافســة على اللقب 
من دون منافسة حقيقية من املنتخبات 
االخــرى الى ان جــاء املنتخــب الوطني 
كمنافــس قوي لــالزرق الكويتي ، فبعد 
ان تساوى املنتخبان في مجموع النقاط 
واالهــداف مت اللجوء الى مبــاراة فاصلة 
كان مــن املفتــرض ان تقــام في ظرف 
يومني، اال ان املنتخب الكويتي وبســبب 
وجود اصابــات لعدد من العبيه عمل في 
الكواليس على تأجيــل املباراة الفاصلة 

الى اسبوع كامل مما ولد امللل لدى العبني 
املنتخــب الوطني اللذيــن كانوا على امت 
االستعداد خلوض املباراة لوال تأجيلها من 

قبل اجلانب الكويتي.

خالف عمو بابا وماكلنن
اضافة الى ذلك نشب خالف بني عمو بابا 
واملدرب االسكتلندي داني ماكلنن بسبب 
امور فنية في املنتخب مما اثر ســلبا على 
معنويــات الالعبني، اضف الــى ذلك ان 
املكرمة التي جاءت بوقت متأخر من ليلة 
املباراة لالعبني كان لها اثر ســلبي اكثر 
مما هو ايجابي ألنه شــتت تركيز الالعبني 
بأالحتفال حتى الصباح ولم  الذي قاموا 
التي  للمباراة  االمثل  بالشكل  يستعدوا 
فاز بها املنتخــب الكويتي بنتيجة اربعة 
اهداف لهدفني وضاع اللقب من املنتخب 

الوطني في اول مشاركة له.

االنسحاب السباب سياسية

اما في الدورة السادســة والتي جرت في 
دولة االمارات عام 1982  فيضيف حسن 
فرحان انه وبعد ان قطع منتخبنا شوطا 
كبيــرا في احلصول علــى اللقب بعد ان 
تقدم بجدول الترتيب ولم تبقى له سوى 
مواجهــة  مع املنتخــب الكويتي ليتوج 
رسميا بالكأس ، جاء مالم يكن باحلسبان 
بعــد ان طلبت احلكومة فــي بغداد من 
رئاســة الوفد االنســحاب امام الكويت 
ألســباب سياســية ، بعد ان استقبلت 
االيراني  اخلارجية  وزير  االماراتية  احلكومة 
في ابــو ظبي بذلك الوقــت وكنا بحالة 
حــرب مع ايران ، في حني روج رئيس الوفد 
بأن قرار االنسحاب امام الكويت جاء من 
اجل منح اللقب للكويت ودعمها معنويا 
اذ كان لديها مشاركة في نهائيات كأس 
العالم وقتها ، وبســبب قرار االنسحاب 
املسيس حرمنا من لقب الدورة السادسة 
وذهبت جهودنا ســدى بعد مستوى مميز 

قدمناه في مباريات البطولة.

حسن فرحان: قرار سياسي وراء خسارتنا لقب النسختين الرابعة والسادسة 
حديث الذكريات عن بطولة الخليج العربي 

حسن فرحان قائدا ملنتخبنا الوطني في لقاء سابق

الزوراء يكتسح التجارة 
بدوري السيدات

اتحاد المبارزة ينجز 
تأهيل مراكزه التدريبية 

في النجف وكربالء 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقــق فريق الزوراء للســيدات فــوزا كبيرا على 
افتتاح  )11-1(، فــي  بنتيجــة  التجــارة،  ضيفه 
مباريــات الــدوري املمتاز لكرة القــدم للصاالت.

وفرضت العبات الزوراء ســيطرتهن املطلقة على 
مجريــات اللقاء، الــذي أقيم داخــل صالة نادي 
الشباب، وجنحن من كسب اللقاء بنتيجة كبيرة.

وزج املدير الفني لســيدات الزوراء ســامر سعد، 
بتشــكيلة من الالعبات الدوليات اللواتي يلعنب 
مع املنتخب العراقي احلائز على لقب بطولة غربي 
آسيا.من جانبه، عبر مدرب الزوراء سامر سعد، عن 
سعادته بالفوز األول الذي حتقق اليوم على سيدات 
التجارة.وأضاف: »لعبنا بطريقة هجومية، وجنحنا 
في استغالل نقاط الضعف لدى العبات التجارة«.

وأمت: »نطمــح ملواصلة العــروض القوية في دوري 
هذا املوسم، واملنافســة بقوة على اللقب«.يذكر 
أن الزوراء سبق أن نال وصافة ترتيب الدوري املمتاز، 
بعد القوة اجلوية صاحب اللقب باملوسم املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــرع اإلحتــاد العراقــي للمبارزة واخلماســي 
احلديــث بتهيئــة املتطلبات الالزمــة لتأهيل 
املراكز التدريبيــة التابعة لالحتاد في احملافظات 
بالتعاون والتنسيق مع االحتادات الفرعية، حيث 
اجنزت املــالكات الفنية التابعــة لالحتاد اعمال 
تاهيل املراكز التدريبية في محافظتي النجف 
وكربــالء، بعــد ان خضعت العمــال التجديد 
والتأهيل ومبا يتالئم مــع رياضة املبارزة.ويهدف 
الى  العراقي للمبارزة واخلماسي احلديث  االحتاد 
اســتثمار االرضية اخلصبة في هذه احملافظات 
ملا تضمه من مواهب واعدة تســتحق الرعاية 
واالهتمــام من اعلــى اجلهــات احلكومية.من 
جانب اخر ستكون هنالك خطة مركزية العادة 
تأهيل وتطوير كافة املراكــز التدريبية التابعة 

واملعتمدة لدى االحتاد.

##خليجيخليجي2525_بصراوي_بصراوي

لقطة من مباراة منتخبنا الوطني أمام اليمن

بغداد ـ فالح الناصر:
ألقــى الدكتور مظفر شــفيق 
الرياضية  اإلصابات  محاضرة عن 
الرياضية  املوهبة  مركز  ملوظفي 
األقاليــم  شــؤون  دائــرة  فــي 
الشــباب  وزارة  واحملافظــات/ 
احملاضــرة شــهدت  والرياضــة، 
تعريفا موســعا من احملاضر عن 
الطــب الرياضــي ثم تســليط 
الضوء علــى اإلصابات الرياضية 
وكيفية حدوثهــا والوقاية منها 
وتطرق إلى العديــد من األمثلة 
اثناء احملاضرة التي شــهدت  في 
العاملني  املوظفــني  من  تفاعال 
في االشراف واإلدارة والتدريب في 
مركز املوهبــة الرياضية بحضور 
مديرة شــعبة بغداد، د. شــهد 

صالح.
مظفر  الدكتــور  ان  إلى  يشــار 
شــفيق ميلك تاريخــا حافال في 
العمل بــإدارة املركز التخصصي 

للطب الرياضــي لنحو 27 عاما 
وهو حاصل على شهادة الدكتوراه 
من جامعة بغــداد ثم الدكتوراه 
من  الرياضي  الطــب  بتخصص 
روســيا ملدة 5 سنوات وكان معه 
رافق  فرنســيس،  فالح  الدكتور 

العديد من  الوطني في  املنتخب 
املشــاركات اخلارجيــة لنحو 10 
سنوات وكان عنصرا فعاالً ضمن 
قدم  وكذلك  الكرويــة  وفودنــا 
جهوده الكبيرة في مركز املوهبة 
الرياضية منذ تأسيسه وما يزال.

الرباط ـ وكاالت:
أوقعت قرعة بطولة كأس العالم 
لألنديــة التي ســحبت أول أمس 
في املغــرب، عن مواجهــة نارية 
بــني الــوداد البيضــاوي والهالل 
النهائي  ربــع  بالدور  الســعودي، 
للبطولة.ويواجــه الفريق العربي 
الثالــث فــي البطولــة، األهلي 

املصــري، أوكالنــد ســيتي، وفي 
القاهري،  الفريــق  تخطــى  حال 
الفريــق النيوزيالندي، ســيلتقي 
سياتل ساوندرز األمريكي، في ربع 

النهائي.
وفي الــدور نصف النهائي، ينتظر 
ريال مدريــد، األهلي املصري )حال 
تأهلــه(، أما فالمنجــو البرازيلي، 

فســينتظر فــي نصــف نهائي 
البطولــة، الفائز مــن لقاء الوداد 
والهالل.يذكــر أن نســخة كأس 
مبشاركة  ستقام  لألندية،  العالم 
7 أنديــة، وهي ريال مدريد، والوداد، 
واألهلي، والهالل، وأوكالند سيتي، 
ســاوندرز،  وســياتل  وفالمنجو، 

وستنطلق يوم 1 شباط املقبل.

ويلينغتون ـ وكاالت:
توج الفرنســي اخملضرم ريشــار 
أوكالند  بطولة  بلقب  جاسكيه 
بعدما  للتنــس،  النيوزيلنديــة 
كاميرون  البريطاني  على  تغلب 
نوري 6/4 و4/6 و4/6، مســاء أول 

أمس في املباراة النهائية.
فرصة  نــوري  علــى  وضاعــت 
في  ألقابه  بخامــس  التتويــج 
مسقط رأســه، حيث نشأ في 
أن ينتقل إلى  نيوزيلنــدا قبــل 

لندن فــي فتــرة املراهقة.وكاد 
السابع  االنتصار  يحقق  أن  نوري 
على التوالي في بداية املوســم، 
األولى من  باجملموعــة  فاز  حيث 
لكن جاسكيه  النهائية،  املباراة 
قلب موازيــن املواجهة لصاحله.

وأشارت وكالة األنباء البريطانية 
»بي إيه ميديا« إلى أن اللقب هو 
األول منذ عام 2018 جلاســكيه 
(36 عامــا(، الذي بدأ مســيرته 
في البطــوالت التابعة للرابطة 

احملترفني  التنس  لالعبي  العاملية 
قبل 20 عاما.وشــكلت الهزمية 
خيبــة أمــل لكاميــرون نوري، 
الذي سيكون عليـــه استعـادة 
توازنـــه سريعـــا استعـــدادا 
أستراليـا  منافســـات  خلـوض 

املفتوحـة.
ويســتهل نــوري مشــواره في 
مبواجهــة  أســتراليا  بطولــة 
الفرنســي، لوكا فان أسش )18 

عاما(، اليوم االثنني.

مظفر شفيق يحاضر عن »اإلصابات 
الرياضية« في مركز الموهوبين

ريال مدريد في طريق األهلي بمونديال األندية 

جاسكيه بطال ألوكالند على حساب نوري

الدكتور مظفر شفيق

10:00 مساًء

 5:00 مساًء

 10:45 مساًء

 7:30 مساًء

مفكرة اليوم

ريال مدريد ـ برشلونة

تشيلسي ـ كريستال باالس

رين ـ سان جيرمان

هوتسبيرز ـ أرسنال

نهائي السوبر اإلسباني

الدوري اإلنجليزي

الدوري الفرنسي 



بغداد ـ سمير خليل :
 25 ان بطولــة خليجي  بالرغم من 
تقام علــى ارض بصرتنا الطيبة، اال 
ان جميع محافظات البالد تتابع هذا 

احلدث الكبير.
 في شارع الثقافة، شــارع املتنبي، 
كانــت لنــا جولــة ولقــاءات مع 
فيها  ســجلنا  االثير  الشــارع  رواد 
انطباعاتهــم ومتابعاتهم عن هذه 

البطولة وما يرافقها من فعاليات.
 الشاب ليث القره لوسي:

بطولــة اخلليــج مــن البطــوالت 
االقليميــة وهــي بطولــة مهمة 
حيــث  للخليجيــن،  خصوصــا 
مصغرة،  عالــم  كأس  يعتبرونهــا 
العراق  منتخــب  ان  يقولــون  وهم 
ولدت  التي  البطولة  البطولة،  ملح 

عــام 1970 فــي البحريــن وكانت 
مشاركة الفرق قليلة، اعتقد كانت 
اربعة منتخبات ثم خمســة وستة 
وسبعة، وفي عام 2003 اضيف اليها 
منتخــب اليمن رغم انهــا التعتبر 
قريبة من  لكنهــا  دولة خليجيــة 
اخلليج حتى يكتمل العدد جملموعتن 
اقامة  عنــد  منتخبــات  بثمانيــة 
البطولــة، عام 2004 عاد العراق الى 
البطولة في خليجــي 17 في دولة 
منتخبها  احرز  التي  قطرالشقيقة 
البطولــة، اآلن وبعد غيــاب طويل 
منذ العام  1979 عادت البطولة الى 
العراق حيث نســتضيف بطولة 25 

في بصرتنا احلبيبة".
نســتمتع  كجماهير  نحن  واضاف: 
بهــذه البطولة الننا نعشــق كرة 

اننا شعب نحب احلياة،  القدم، كما 
العراقيــة مترض  الكــرة  ان  يقــال 
والمتوت ودليل كالمي اننا شــاهدنا 
حضورا مبهــرا للجمهور املتعطش 
ملشــاهدة مباريات الكــرة الن هذا 
اجلمهور محروم بسبب ما مر علينا 
من حروب التــي منعت خاللها كرة 
القدم العراقية ان تلعب على ارضها، 
وشاهدنا في كأس العالم عام 1986 
الذي  الوحيد  املنتخــب  كيف تأهل 
البطولة  لتلــك  ارضه  خارج  يلعب 
وهو منتخب العراق ، نشــكر جميع 
هذا  بنجاح  ســاهمت  التي  اجلهود 

الكرنفال الكبير".
االعالمي محمد الكحط املقيم في 

السويد:
بالنســبة لي حــدث مفــرح جدا 

فبعــد ســنوات طــوال كان فيها 
محرم على العــراق ان يقيم بطولة 
بهذا املســتوى، هي انفراجة جيدة 
عكست شيئا آخر هو حب الشعب 
العراقــي بشــكل عام الــى احلياة 
الى  والتحــرر،  واالنفتــاح  املدنيــة 
حرية التعبيرعن الــرأي، الفرح الننا 
عمل  اليوجد  الفرح،  هذا  محتاجون 
اليخلو من السلبيات ولكن بشكل 
االفتتــاح جميــال جدا،  عــام كان 
واجلميع انبهربه، حدثت اخطاء فنية 
وهــي امر طبيعي مــع هكذا حدث 
كبير وهذا ماسنســتفيد منه في 
املســتقبل، هذا اجلمع الكبير، هذه 
الفرحة التي نشهدها  شيء كبير، 
مارافــق البطولة مــن اعمار ملدينة 
البصرة نتمنى ان يستمر الن البصرة 
عزيزة علينا، هي ثغر العراق، ام اخلير 
تكــون مدينة جميلة  ان  واملفروض 
التكنولوجيا،  متتلك آخر ماتنتجــه 
آخر املعمار اجلميــل ، خطوة لالمام 

نتمنى ان تستمر دائما".
السيدة ام فراس القادمة من امريكا:

البطولــة جميلــة، تنظيم جميل، 
اســتقبال وضيافة ادهشت اجلميع 
باالضافــة لكــرم العراقيــن، كرم 
اهل البصرة الذيــن فتحوا بيوتهم 
للضيوف، امتنى ان تقــام مثل هذه 
البطولة في بغداد وكل محافظاتنا 
العزيــزة النها جميعــا متثل العراق 
مفتوحة  قلوبنا  وســتكون  الواحد 
للجميع من العرب وحتى االجانب".

سارة عمار طالبة: 
افتتــاح البطولــة كان جميال جدا، 
التنظيم شــابه بعض االرتباك في 
اليــوم االول لكنــه مالبــث ان عاد 
الطبيعــي، صورة اجلمهور  لوضعه 
كانــت أكثر من رائعة تناســب مع 
جمال البطولــة، منتخبنا الوطني 
ظهــر مبســتوى مفرح فــي جميع 
مبارياتــه، البصــرة ارتــدت حلــة 
اجلمال هي واهلها حالهم حال كل 
العراقين وانا أحب البصرة رغم انني 
من بغداد، ولوال التزامي بامتحاناتي 
املدرســية لكنت مع اهلي اآلن في 

ملعب البصرة".  
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بطولة جميلة وتنظيم رائع وأمنيات
أن تقام في محافظاتنا العزيزة

خليجي 25 في شارع المتنبي...متابعون: 

اعداد - زينب الحسني: 
أظهــرت بطولــة كأس اخلليــج 
العربــي “خليجــي 25، اجلارية في 
محافظة البصرة، لقطات طريفة 
ملعبي  مدرجــات  من  ومضحكة 
جــذع النخلــة والبصــرة في دور 
اجملموعات الــذي انتهى بتأهل كل 

من العراق وعمان والبحرين وقطر.
ولم يُقتصر تســليط األضواء في 
25 على  اخلليج  منافســات كأس 
ما يقدمه الالعبــون داخل امللعب 
وإمنا امتدت إلــى مدرجات مالعب 
البصرة، حيث التقطت عدســات 
املصورين مشاهد متنوعة لظهور 
الالتــي  العراقيــات  املشــجعات 
خطفــن األضواء منــذ أول مباراة 
في البطولة.وكان احلضور النسوي 
العالمــة الفارقــة طــوال هــذه 
 19 النسخة املســتمّرة حتى يوم 

كانون الثاني اجلاري
وحمــل مشــجون خــالل مباراة 

االفتتاح مــن بطولة كأس اخلليج 
العربــي بــن املنتخــب الوطني 
العراقي ونظيــره العماني، الفتات 
كتــب عليها “ها ميه شــلوجن”، ما 
أثار ردود أفعال إيجابية على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وخالل مبــاراة املنتخــب الوطني 
العراقــي امام املنتخــب اليمني، 
ظهر الفنــان العراقي علي فرحان 
مــن املدرجات حامــالً معه الفتة 
كتــب عليها “ياريت الــزواج مثل 

كأس اخلليج كل سنتن عروسة”.
ورفــع مجموعة من الشــباب من 
اخلليج  كأس  املالعــب  مدرجــات 
الفتة كتب عليها “ولكم صوروني”

والصور األكثر انتشاراً، ظهر طفل 
عراقي من اعلــى مدرجات امللعب 
حامال الفتة مخاطبا بها مدرسته 
اجليلي  ب البصرة  انة  “ســت  قائال 
االمالء”، ما اثــار ردود أفعال كثيرة 

على مواقع التواصل االجتماعي.

املشــجعة أم يقــن حتدثــت عن 
الدافــع وراء مجيئها مــع زوجها 
العاصمــة بغداد  وأطفالهــا من 
لتشــجيع  البصرة  إلى محافظة 
املنتخب الوطني، إن "املرأة يجب أن 
تقف مع منتخب بالدها وتشجعه 
وتدعمه، ملا لذلك من تأثير عاطفي 
ونفسي على الالعبن"، معربة عن 
أملها بفوز املنتخب العراقي بلقب 

البطولة".
بدورهــا تقول املصــورة الرياضية 
أمــل النصــراوي مــن محافظة 
كربالء التي تشارك حاليا في نقل 
"أعمل  اخلليج:  بطولــة  فعاليات 
اآلن فــي البصرة مع مجموعة من 
املصورين وسط تشجيع ومساندة 
من اجلميع"، مشيرة إلى أنها "لم 
مضايقات  أو  انتقــادات  أي  تواجه 
خالل عملها من زمالئها املصورين 
بل على العكس "يعتبروني أمهم 

لكوني أكبرهم سّنا".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
جاء اسم املغنية شذى حسون ضمن قائمة املوضوعات 
األكثر رواجــا على موقــع "تويتر"، بعد انتشــار صور 

أظهرت فقدانها الكثير من الوزن.
وكشــفت شذى حســون عن ســر فقدانها الوزن في 
تصريحات لبرنامج "the insider" على قناة دبي، قائلة: 
"واهلل دايــت واهلل العظيم ال أكــذب، لو عملت حاجة 
كنت قلت، جاتني فترة الزم اعتمد على نفسي مفيش 
أكل وال طلعات كتير، اهتمام بالصحة، الصحة بتوديك 
تهتم بنفسك وتضعف، وكمان فيه متابعة مع دكتور 
تغذية".وأضافت: "ألول مــرة أفقد نحو 17 كيلو، وذلك 

خالل 3 أشهر فقط تقريبا".
من ناحية أخرى، كانت املغنية طرحت قبل 10 أشــهر 
تقريبــا، فيديــو كليب ألحــدث أغنياتها عبــر قناتها 
الرسمية مبوقع "يوتيوب" بعنوان "حبي وغرامي"، وهي 
من أحلان حامت العراقي وتوزيع عمار العامي، والكليب من 

إخراج إيهاب الرافد.

بغداد - وداد ابراهيم: 
شهدت بناية املتحف البغدادي التابع ألمانة بغداد ،اجتماعاً 
اولياً لدراسة االفكار واملقترحات اخلاصة بإقامة احتفالية " 
يوم االفندي البغدادي" املزمع اقامته مطلع شــباط املقبل 
وتعد االحتفالية املذكورة من الفعاليات البغدادية التراثية 
والفلكلورية والتــي تقيمها امانة بغداد ســنويا، ويرتبط 
تاريخها بقرار مجلس الــوزراء الصادر في بداية عام / 1934 
فــي العهد امللكي الذي الزم كافــة موظفي احلكومة  من 
طبقة " االفندية" وطالب املدارس فــي كافة انحاء العراق 
باعتمار الســدارة على رؤوســهم اثناء مباشرتهم الدوام 

الرسمي.
ويضــم االحتفال منهاجا يبدأ اجلمعة الثالث من شــباط 
املقبل في باحة املتحف وتنتقل بعدها االحتفالية الى متثال 
الشاعر الرصافي وشــارعي" الرشيد واملتنبي" ومن ثم الى 
بناية القشــلة حتديدا الى موقــع تتويج امللك فيصل االول 

كأول ملك دستوري على العراق احلديث.

شذى حسون "تريند تويتر": 
فقدُت 17 كيلوغراما في 3 أشهر

أمانة بغداد تستعد لإلحتفاء 
بيوم االفندي البغدادي
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لــو أْن النائــب املنتخــب لتمثيــل املواطنن 
العراقيــن في مجلــس النــواب العراقي لم 
يخصص له راتب شهري باعتباره ليس موظفاً، 
ولم تخصص له ايــة مخصصات اخرى فكم 
يكون عدد املرشحن الشغال مقاعده البالغة 

329 مقعداً ؟
انــه بالتأكيد ســينخفض انخفاضــا كبيراً 

بالقياس الى عدد املرشحن احلالي ولكن :
أية دورة من دورات مجلس النواب العراقي مُيكن 

أْن تُنجز هذا القانون؟!
إّن هذا ماال يتوقع أن يكون ، 

الن النائــب احلالــي ميّني نفســه بالعودة الى 
مجلس النواب في الــدورة القادمة، وليس من 
الســهل عليه التنازل عن الراتب واخملصصات 
واالمتيازات، مبــا فيها اجلواز الدبلوماســي له 

ولعائلته .
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لو ان مجلس النــواب العراقي اجتمع النتخاب 
رئيس له ففشل مرًة بعد مرة ولم يتم انتخاب 
رئيســه االّ بعد املرة اخلامســة عشــرة لكان 
اإلعالم مأل االســماع  بتوجيــه االنتقادات دون 

هوادة العضاء مجلس النواب العراقي، 
ولكّن هذا األمر لــم يحصل في انتخاب رئيس 
مجلس النــواب العراقي بل حصل في انتخاب 
) مكارثــي ( رئيســا جمللس النــواب االمريكي 
نتيجة اخلالفات الكثيــرة داخل صفوف النواب 

اجلمهورين أنفسهم .
واألحزاب هي االحزاب في خالفاتها وانشقاقات 
أعضائها سواء كانت في امريكا او في اي مكان 

آخر .
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والسؤال الثالث :
هل ستترك االنتخابات لرئاسة مجلس النواب 
االمريكي آثارها السلبية على عموم االنتخابات 
التي ستجري هنا وهناك أم أنها فلتة وفى اهلل 

العالم شرها ؟
انها الشك سابقة سيئة ، 

وال نســتطيع أْن ننفي ما ميكــن أْن حتدثه من 
تأثيرات سلبية في املستقبل .

وصدق من قال :
إّن املتغيــرات أكثر من الثوابت في عالم أصبح 
على سعته وترامي أطرافه كالقرية الصغيرة .

تساؤالت

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

عراقيات يؤازرن المنتخب ويخطفن األضواء في "خليجي 25"

"يمه شلونج" و”ست آني بالبصرة”.. طرف وضحكات على مدرجات ملعب جذع النخلة 

متابعةـ  الصباح الجديد:
اعتــرف رجل من والية تكســاس 
والتمثيل  زوجته  بقتل  األميركية 
بجثتهــا، وذلــك بعدمــا وثقت 
كاميــرات املراقبــة تواجــده في 
املتوفاة، والعثور على  مكان عمل 

أداة اجلرمية.

كاميــرات  لقطــات  وأُظهــرت 
املراقبة، غاريد ديكوس، وهو يدخل 
إلى املتجر الذي تعمل فيه زوجته 
املكان  دياز، ومن ثم مغادرته  أجني 
كحوليا،  مشــروبا  يحتسي  وهو 

تبن الحقا أنه قام بسرقته.
الشرطة الحقا على جثة  وعثرت 

الضحية التي فصلت رأسها عن 
الزوجن  منزل  في  بقية جسدها، 
مبنطقة ماغنوليا، شــمال غربي 
هيوســن. واعترف ديكوس بقتل 
زوجته التي لــم ميض على زواجه 
منها ســوى 4 شــهور، بسكن 
كبيرة، حســبما ذكرت صحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
ووفق املسؤول عن قوات الشرطة 
تــروي غيدري،  والر،  في مقاطعة 
فــإن جثة ديــاز كانــت مقطعة 
ومغطــاة بالدماء. وأوضح غيدري 
أن ســلطات إنفاذ القانون كانت 
قد تلقت ســابقا أكثــر من بالغ 

من قبل دياز عن تعرضها للعنف 
املنزلي.

وكان والدا دياز هما من عثرا على 
اجلثــة مقطعــة األوصــال، بعد 
تلقيهمــا التصال مــن ابنتهما، 
وهي تستنجد بهما من تعرضها 

لهجوم من شخص ما.

متابعةـ  الصباح الجديد: 
عرض علماء صينيون أول حصان 
مستنسخ للسباق عمره سبعة 
أشــهر ولونه يشبه لون حصان 

السباق األصلي أورسوس.
 SinoGene شــركة  واشــارت 
الذي  احلصان  استنسخت  التي 
 Zhuang أطلقــت عليه اســم
عمليــة  أن  إلــى   ،Zhuang
استنســاخ احلصان بــدأت في 
عــام 2021 وولد املهــر في 16 

كانــون الثانــي 2022، واحلصان 
الــذي أخــذت منه  أورســوس 
عينات مــن اخلاليا اجللدية جلب 
مــن أملانيا إلى الصن عام 2007 
مســابقات  من  بالعديد  وفــاز 
وخارجها،  الصن  في  الفروسية 
والفــرس البديلــة كانــت من 
مقاطعة قانسو الواقعة شمال 

غرب الصن.
وقال تشاو جيان بينغ نائب املدير 
العــام لشــركة SinoGene أن 

الهدف األساسي من استنساخ 
احلصان هو تربية سالالت خيول 

من الدرجة األولى في الصن.
ووفقــا لــه، ال يضمــن التكاثر 
الطبيعــي وراثــة املهر ألفضل 
خصائص والديه، أما النســخة 
اجلينيــة، فتســمح باحلفــاظ 
علــى جميع امليــزات الضرورية 
املطلوبة. وفي نفس الوقت هذه 

عملية آمنة للفرس األم.
وبن تشــاوجيان بينــغ، إلى أن 

للفروسية سمح  الدولي  االحتاد 
عــام 2012 مبشــاركة اخليــول 
املستنســخة في املســابقات، 
لذلــك ال يســتبعد أن يكــون 
تشوانغ  قادرا على املنافسة في 
الصيفية  األوملبية  األلعاب  دورة 
عام 2028، حيث ســيبلغ عمره 
حينها ست ســنوات، ما يعني 
تدريبه،  باإلمكان  ســيكون  أنه 
ألنه يسمح بتدريب اخليول عادة 

في عمر 4-6 سنوات.

الصباح الجديد ـ– خاص:
بشــأن  جابر  علي  الفنــان  أكد 
25" أن" اهم  بطولة "خليجــي 
ما فــي هذه البطولة انها اكدت 
املعــدن العراقــي االصيل الذي 
ابهر اجلميــع،  قائــال: هذه هي 

ناســنا وشــبابنا ومجتمعنــا، 
يغمرنــا الفــرح ان اجلميع وضع 
اما اجلمهور  الرؤوس،  العراق فوق 
فهو بطــل خليجي 25 ، جمهور 
ان  اراد  ومتفــان  حريــص  واع 
يعكس صــورة طيبة عن العراق 

واجملتمع العراقــي، وباعتقادي ان 
هــذه البطولة عوضتنا عن االف 
البيانات واالعمال واملسلســالت 
والدبلوماسين في ايصال صوت 
واهله،وأضاف  العراق  عن  وصورة 
جابــر: البصريــون اهــل للفرح 
واحلــب والكرم وهــو معدن كل 
عراقي فخور مبا اجنز بالبصرة من 
جناح جماهيري وتكافل اجتماعي 
للنجاح واالخــوة العرب من دول 
عندما  كثيرا  ســاعدونا  اخلليج 
حتدثــوا بصدق عمــا وجدوه من 
الناس،   محبة واســتقبال وكرم 
فقط اكتب هذا ببساطة وصدق 
وما يصدر من قلب نظيف يصل 
ويؤثر في القلــب والوجدان، ولو 
اكتب صفحات ال اســتطيع ان 
جتاه  واحساســي  فرحتي  اصف 
الكرنفال  هــذا  فــي  يحدث  ما 

اجلميل".

جريمة مروعة في تكساس.. قطع رأس زوجته ثم سرق من مقر عملها

علماء صينيون ينجحون في استنساخ حصان للسباق

الفنان علي جابر: "خليجي 25" أظهرت
المعدن العراقي االصيل 
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