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محاور التفاهم مع سيمنز تختلف عن السابقة 
6واشركناها باالستفادة من الغاز المصاحب نتنياهو يصر على »ضرب القضاء «

3وورئيس اسرائيل يحذر من “تمزق األمة

السليمانية - عباس اركوازي:
حــذر ممثــل الرئيــس االمريكي 
لشــؤون العراق والشرق االوسط 
االثنني،  امــس  مكغــورك  بريت 
)الدميقراطي  احلزبــني الكرديــني 
مغبة  مــن  الوطنــي(  واالحتــاد 
في  والتشنج  التصعيد  استمرار 
انعكس  والذي  بينهما،  العالقات 

سلبا على اداء حكومة االقليم.
امــس  وصــل  وكان مكغــورك 
االثنني الى اقليم كردســتان في 
زيارة غير معلنــة، التقى خاللها 
رئيس االقليــم نيجيرفان بارزاني 
وقالت  الكرديني،  احلزبني  وزعيمي 
مصــادر سياســية مطلعة، ان 
االقليم  الــى  زيــارة مكغــورك 
متحورت حــول  ثالثة ملفات، هي 
االقليم  حكومــة  بــني  العالقة 
والتصعيد  االحتاديــة،  واحلكومة 
الذي تشهده العالقة بني احلزبني 
الكرديــني، وملف الغاز الطبيعي 

في االقليم.
اقليــم  رئيــس حكومــة  وكان 
كردستان مسرور بارزاني قد اصدر 
امس االثنــني بيانا عقب اجتماع 
عقده مجلس الوزراء قاطعة وزراء 
االحتاد الوطنــي، اتهم فيه االحتاد 
الوطني بالتســتر على متورطني 

في مقتــل الضابط فــي جهاز 
مكافحة االرهــاب هاوكار جاف، 
املنافذ  ايرادات  على  واالســتيالء 

احلدودية مبحافظة السليمانية.
ما دفع باالحتــاد الوطني الى الرد 
فيه  اتهم  عاجــل  ببيــان  عليه 
مســرور  اإلقليم  حكومة  رئيس 
بارزاني بانتهاج سياســات مالية 
فاشــلة، جعلت اإلقليــم يدفع 
ثمن السياســات املشبوهة والال 
شفافة في جمع إيرادات النفط، 
داعيــا رئيس احلكومــة إلى حل 
مشــكلة نقص الوقود والطاقة 
الكهربائية وغالء املعيشــة بدال 

عن كيل االتهامات لآلخرين.
واضاف بيان االحتاد الوطني، الذي 
على  اجلديد  الصبــاح  حصلــت 
موقفا  ننتظر  »كنا  منه،  نسخة 
ميثل مســعى لتقريــب اجلهات 
السياسية السيما االحتاد الوطني 
والدميقراطي، ولكن لألســف لم 
يفعل ذلك بل قام بكيل التهم«، 
موضحا أن »الســليمانية فرض 
عليها احلصار، وذلــك يتبلور في 
عدم إرسال مستحقات احملافظة 
املالية، وتأخــر إطالق الرواتب في 
السليمانية، والتخطيط لتقليل 
البلبلة  إيرادات السليمانية خللق 

في املدينة«.
واشــار بيان االحتــاد الوطني الى 
يعلــم  والدانــي  »القاصــي  أن 
كردســتان  اقليم  مشــكلة  أن 
الرئيســية ال تكمــن فــي الية 
بل  احمللية  اإليرادات  اســتحصال 
تكمن في اختفاء إيرادات النفط«، 
موضحــا أن »رئيــس احلكومــة 
املاليــة، جعلــت  وسياســاتها 
لسياســات  إالقليم ضحية  من 
إيرادات  مشبوهة وعدم شفافية 

النفط«.
إيــرادات  عن  البيــان  .وتســاءل 
احلدودي،  اخلليــل  إبراهيم  منفذ 
احلزب  لســيطرة  الــذي يخضع 
الدميقراطي، ولــم ال تتوجه تلك 
اللجــان التي أشــار إليها رئيس 
احلكومــة إلــى إدارة ذلك املنفذ 
والنقاط  عمــران  احلــاج  ومنفذ 
احلدوديــة األخرى، ولم ال يرســل 
برملان  الى  املوازنة  رئيس احلكومة 

كردستان.
ودعا البيان رئيــس احلكومة إلى 
احلكومة حلل  إمكانات  تســخير 
مشكالت نقص الوقود والكهرباء 
والنفــط األبيض والغاز املســال 
وغالء األسواق وتأمني األدوية، بدل 

التغافل والتهرب من املسؤولية.

دفع بالواليات المتحدة الى التدخل السريع

 تصعيد خطير بين الديمقراطي واالتحاد الوطني 
وتراشق االتهامات يشمل االيرادات والنفط واالغتيال

تقريـر

  بغداد - الصباح الجديد: 
افــاد مستشــار البنــك املركزي 
إحسان شــمران الياســري أمس 
االثنني، ان أســعار صــرف الدوالر 
ســتعود الى 1470 قريبــاً، وفيما 
أشــار الى ان تنظيم قطاع متويل 
ارتفاع  اخلارجية ســبب  التجــارة 
أسعار صرف الدوالر مقابل الدينار 
فــي األســواق احمللية، صــدر بيان 
عــن البنك، اكد رفضــه التعامل 
االنتقائي مع عمالت البالد، ســواء 
برفض فئة او فــرض أخرى بحجة 

تلفها او متزقها او تضررها.
وقال الياســري في تصريح تابعته 
ارتفاع  إن »أسباب  اجلديد،  الصباح 
أســعار صرف الدوالر تتمثل بكون 
أكثر  ومنذ  العراقي  املركزي  البنك 
من ســنة باشــر بتنظيم قطاع 
اخلارجية وهو قطاع  التجارة  متويل 
مهم الن قطاع اإلنتاجي احلقيقي 
في العراق غير كاف االن إلشــباع 

طلبات اجلمهور االستهالكية«.
وتابع، »لذلك يبقى االســتيراد هو 
اجلمهور  ملتطلبات  األكبــر  املمول 
واالستهالكية  الغذائية  كالسلع 

وغيرها«.
»البنك  أن  الى  الياســري  وأشــار 
املركــزي وبعــد 2003 أصبح ميول 
عمليات االستيراد من خالل نافذة 
بيــع العملــة األجنبيــة ويحاول 

حتســني اليــات متويــل التجــارة 
اخلارجيــة لضمان حركــة الدوالر 
ووصولــه الى احملتاجني له، ســواء 
كان الدوالر النقدي او متويل التجارة 

اخلارجية باحلواالت أو االعتمادات«.
وأضاف: »قبل ســنة باشرنا ببناء 
ما يســمى بـ)املنصــة( وهي الية 
ترفع من خاللها املصارف طلباتها 
لغرض تلبية حاجات متويل التجارة 
اخلارجية«، مستدركا »سابقا كان 
يؤدي  أيضا  اخلارجية  التجارة  متويل 
ألغراض متويل التجارة لكن لم يكن 
املركزي  البنك  الن  ينتج معلومات 
كان يهيــئ االمــوال للمصــارف 
بناء على املعلومــات املقدمة من 

زبائنها«.
وأوضح بان »املصــارف تقوم ايضا 
مبهــام البحث عن الزبــون وفق ما 
زبونك( اي  )اعــرف  يعرف مبهمــة 
معرفــة طبيعة الزبــون ومصادر 
االموال  تخــرج  ثم  ومــن  امواله، 
لصالــح الزبــون، وبعدهــا تــرد 

البضائع«.
»هنــاك  أن  الياســري،  وأوضــح 
مشــاكل فــي املنافــذ احلدودية 
اي الســلطة املاليــة فيما يخص 
االمانات  ورســوم  الكمارك  رسوم 
الضريبية«، مشــيرا الى ان »هذه 
العمل  تنظــم  املنصــة ســوف 

بشكل دقيق جداً«.

واكــد أن »الدوالر الذي يســتلمه 
املصرف يذهب الى املســتحق في 
مقابل بضائــع حقيقية تعود الى 
املنصة  »هــذه  ان  مبينا  البلــد«، 
تعمل  املصــارف  جتعــل  ســوف 
الذين  الزبائــن  تعريــف كل  على 

يســتهدفون شــراء الدوالر لكي 
يقوموا بعمليات اســتيراد ويعرف 
والزبائن  لــه  املراســلة  باملصارف 

ملستفيدة بالنتيجة«.
وأردف: »بالتالــي الــدوالرات التي 
تصدر مــن النافذة والبنك املركزي 

تأتــي مقابلهــا ســلع وخدمات 
تنظيمية،  عمليــة  هذه  وبضائع، 
تــدور حولها  وكل عملية جديدة 

األسئلة«.
وبني الياسري، أن »بعض التجار االن 
يخشــون من االجراءات الضريبية 

واملعلومات«  والرسوم  والكمركية 
لكنــه اكــد ان »أســعار الصرف 
ستعود الى 1470 قريباً، واملعدالت 
التي وصل لها لــم تكن حرجة«، 
مبينــا ان »العــراق محاصر بدول 
لديهــا انخفاض بســعر عملتها 

وقلقــة اقتصاديا وهــذا التحدي 
يلقي بظالله على العراق«.

وانتهى الياسري بالقول، إن »إعادة 
ســعر صرف الدوالر الــى ما كان 
دينار  الف   )120( السابق  عليه في 
مقابــل كل 100 دوالر يــؤدي الى 

ارباك االقتصاد والسوق«.
وعلى صعيد ذي صلة، اصدر البنك 
املركزي امــس االثنــني بيانا حدد 
النقدية  األوراق  مبوجبه صالحيــة 
املتداولــة، مــن عدمهــا، مؤكدا 
رفضه عــدم قبول ورقــة او فرض 

ورقة أخرى عند التداول.
وجــاء في بيــان صحفــي أصدره 
البنــك، إنه »املســؤول عن حتديد 
فئات العمــالت النقدية العراقية 
وســك  وطبعهــا  ومقاييســها 
وهــو  املعدنيــة،  املســكوكات 
املســؤول عن اتالفها واستبدالها 
وحتديــد املعيب منهــا«، مبينا ان 
»التمييز بني فئاتها من خالل فرض 
أو رفض  فئة معينة على اجلمهور 
تسلم فئة معينة أمر غير مقبول 

ويعد مخالفاً للقانون«.
واوضح ان »األوراق النقدية الصادرة 
عنه تبقى صاحلة للتداول في حال 
تعرضها ألي متزق ما يزيد عن 3 سم 
ومت اصالحه بشريط الصق شفاف 
من جهة واحدة أو من جهتني ولم 

يؤثر في معاملها«.

واضــاف ان »األوراق النقدية تبقى 
صاحلة ايضــا اذا اصابها قطع في 
احدى زواياها بحدود اثنان سم ولم 
يؤثر على معاملها، وايضا اذا ظهرت 
عليهــا آثار التداول واالســتعمال 
ولــم يصبها أذى أو ضــرر يؤثر في 

شكلها ولونها وحجمها« .
واشار الى ان »األوراق النقدية تعد 
غير صاحلة للتداول في حال كانت 
الورقة النقدية مهترئة أو متضررة 
على الرغــم من عدم متزقها وعدم 
فقــدان أجزاء منهــا، واذا تضررت 
السوائل  او  للماء  تعرضها  نتيجة 
اخملتلفة، كما أنها تعد غير صاحلة 
للتداول إذا كانت مكونة من جزئني 
مختلفة االرقام وكانت مساحتها 
مقاربــة مــن مســاحة الورقــة 

النقدية االصلية«.
وبني ان »الورقــة النقدية تعد غير 
صاحلة أيضاً في حال كانت الورقة 
شفاف  بشــريط  مثبتة  النقدية 
او اكثــر على عرضهــا أو طولها، 
اضافــة الى قطع منهــا أكثر من 
زاويــة أو مقروضــة، او اذا كانــت 
معيبة الطبع من حيث التصميم 
مــن   50% فقــدت  وإذا  واحلجــم 
مســاحتها، كما تعد غير صاحلة 
للتداول في حال التصقت بها مواد 
وأثرت في معاملها كاالحبار  غريبة 

واألصباغ أو كانت مثقوبة.

اكد ان رفض تداول بعض الفئات النقدية مخالف للقانون..البنك المركزي:

سعر الدوالر سيعود الى 1470 دينار قريبا وتنظيم تمويل 
التجارة الخارجية سبب ارتفاعه

  الصرف الصحيالمتخصصة بتنفيذ مشاريع   الشركاتالى / 

 مشاريع الصرف الصحي م / 

بالمن الشركات    اتاحة الفرصة امام اكبر عددلغرض   لن محافظة  تع  الصرف الصحيمشاريع  متخصصة 
والخاصة   السابقة  االعالنات  تمديد  المل   بالتقديمبغداد عن  االستراتيجية  مشاريع  في  جاري  المبينة  للمناطق 
ازاؤها   المؤشر  التخمينية  والكلف  ادناه  اجل  الجدول  القانوني  ومن  الموقف  البيانات وسالمة  قاعدة  تحديث 

الراغبين بتنفيذ تلك المشاريع و بهذا المجال  المتخصصة  تدعو محافظة بغداد كافة الشركات  شركات  لل  والفني
تتضمن    على ان  19/1/2023  المصادف  الخميسيوم  خالل مدة اقصاها    ( CV) تقديم السيرة الذاتية للشركة  

 - االتي:

 .  وزارة التخطيط الشركة الصادرة منهوية تصنيف  -1
 وية غرفة تجارة نافذة . ه -2
 المهنة . شهادة تأسيس الشركة وشهادة ممارسة  -3
ب  -4 الخاصة  المنفذة  والعقود  سنوات  المجاري  اعمال  االعمال  وتأييد  الخر عشر  العقود  من  نسخ  مع 

 االنجاز من الدائرة المستفيدة . 
 االليات التابعة للشركة . وعدد وانواع  في الشركة والمهندسين واالستشاريين والعاملينالكادر القيادي  -5
 عقد الشراكة االولي في حالة التقديم الكثر من شركة بشكل مشترك .  -6

 الكلفة التخمينية المشروعاسم 
 بالدينار 

 369,371,029,000 ضخ + محطة معالجة مركزية( الرفع و المحطات  الصرف الصحي +و شبكات مياه امطار ) مجاري ابي غريب

 264,575,639,470 ضخ + محطة معالجة مركزية( الرفع و المحطات  الصرف الصحي +و شبكات مياه امطار ) مجاري النهروان

 162,970,580,104 ضخ + محطة معالجة مركزية( الرفع و المحطات   الصرف الصحي +و شبكات مياه امطار ) مجاري الوحدة

 212,759,818,306 ضخ + محطة معالجة مركزية( الرفع و المحطات  الصرف الصحي +و شبكات مياه امطار )مجاري سبع البور

 64,287,796,000 ضخ + محطة معالجة مركزية( الرفع و المحطات  الصرف الصحي +و شبكات مياه امطار ) مجاري الراشدية

 

بغداد - الصباح الجديد: 
عبد  اجلمهوريــة  رئيــس  غــادر 
اللطيــف جمــال رشــيد امس 
االثنــني، البــالد متوجهــاً إلــى 
فــي  للمشــاركة  سويســرا 
اجتماعــات املنتــدى االقتصادي 

العاملي في دافوس.
وذكر بيان أصدره املكتب اإلعالمي، 
»رئيس  أن  اجلمهوريــة  لرئاســة 
اللطيف جمال  اجلمهورية عبــد 
رشــيد، غادر العــراق برفقة وزير 
اخلارجية فؤاد حســني، متوجهني 
في  للمشــاركة  سويســرا  إلى 
اجتماعــات املنتــدى االقتصادي 

العاملي في دافوس«.
وأضــاف أن »رشــيد سيشــارك 

الندوات واجللســات  في عدد من 
احلواريــة فــي املؤمتر، ملناقشــة 
مواضيــع عــدة تتعلــق باألمن 

املســتدامة  والتنمية  الغذائــي 
والدولية  اإلقليمية  والشــراكات 
والزراعة  الطاقة  قطاعات  لدعم 

واملياه ومواجهــة التغير املناخي 
البنى  وتطوير  الفساد  ومكافحة 

التحتية وحماية اجملتمع«.
جتــدر اإلشــارة الــى ان رئيــس 
قبــل  التقــى  كان  اجلمهوريــة 
ساعات من مغادرته البالد، رئيس 
الوزراء محمد شــياع السوداني، 
وتباحث معه بشأن اخر التطورات 
العامــة على الصعيــد الوطني 
وأهميــة املضــي فــي تنفيــذ 
البرنامــج الــوزاري للحكومــة، 
مؤكــدا ضــرورة اإلســراع بإقرار 
املوازنة العامة، ومبديا استعداده 
للموافقة عليها فور ورودها وذلك 
للبدء بتنفيــذ اخلطوات العملية 

الالزمة لتطوير الواقع اخلدمي«.

رئيس الجمهورية يغادر البالد متوجها إلى سويسرا 
للمشاركة في مؤتمر دافوس

ابدى استعداده لتوقيع قانون الموازنة فور وروده الى الرئاسة
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بغداد - الصباح الجديد: 

والشــؤون  العمــل  وزيــر  أكــد 
االجتماعيــة أحمــد األســدي، أن 
أغلقــت  اإللكترونيــة  النافــذة 
بتســجيل أكثر من 3 ماليني و734 

الف متقدم باحلماية االجتماعية.
وقال األسدي في تصريحات صحفية 
دعم  احلكومي  املنهــاج  “أولوية  أن 
“اطلقنا  مبينا،  الفقيرة”،  الطبقات 
نافذة مظلتــي االلكترونية خاصة 

للمشمولني باحلماية االجتماعية”.
وأضــاف، أن “ الشــمول باحلمايــة 
عبــر  املــرة  هــذه  االجتماعيــة 
النافــذة االلكترونيــة”، الفتــا الى 
ســهل  االلكتروني  “التطبيــق  ان 
عن  والبحث  التســجيل  عمليــة 
إلى  ، وأشــار  احلماية االجتماعية”. 
 3 بتســجيل  اغلقت  “النافــذة  ان 
ماليني و734 الف متقدم”، مؤكدا أن 
“احلملة تستهدف مليونني مشمول 

باحلماية االجتماعية”.
وتابع األســدي، أنه “مت اقصاء أكثر 
مــن 980 الف من غير املشــمولني 
باحلماية االجتماعية “، موضحا انه 
“اجرينــا البحث فــي ثالثة اقضية 
ببغداد هي احلسينية والنهروان وابو 

غريب”.
واكــد ان “غيــر املشــمولني مــن 
وغير  هــم موظفــني  املســجلني 
مستحقني”، مشيرا الى ان “احلملة 
الوطنيــة تعتبر مــن اكبر حمالت 
احلماية االجتماعية في املنطقة”. ، 
وبني، أن “ البحث يشــمل 53 قضاء 
20 قضاء هي األشــد  والبداية مع 
فقرا”، مؤكدا “نحتاج الى تخصيص 
موازنة اضافية لشــمول عدد اكبر 

باحلماية االجتماعية”.
ولفت الى ان “ البحث بدا من قضاء 
القائم باالنبار والكحالء في ميسان 
والزبير في البصــرة”، الفتا ان “غير 
املتقدمني على املنافذة االلكترونية 
ويتم شمولهم”.،  حاالتهم  ستوثق 
واشار الى ان “ مليوني و50 الف اسرة 
تســتلم رواتب احلماية االجتماعية 
ان “هناك  الراهن”، مبينا  الوقت  في 
متجاوزين على احلماية االجتماعية 

يجرى التحقق منهم”.
واوضــح، أن “ بعض اصحاب احملالت 
والشاحنات يستلمون رواتب احلماية 
االجتماعية”، الفتا الى انه “ســيتم 
استعادة االموال من املتجاوزين غير 

املستحقني”. 
وكانت وزارة العمــل قد اعلنت عن 
إجمالي أعداد املشــمولني باحلماية 
االجتماعيــة فــي العــراق، وفيما 
حددت موعد انطالق املرحلة الثانية 
من إجــراءات البحــث االجتماعي، 
اعتماد معيار جديد لشمول  أكدت 

املستحقني باإلعانة.
احلمايــة  هيئــة  رئيــس  وقــال 
الوزارة أحمد خلف  االجتماعية في 
في تصريحات صحفية إنه “استنادا 
الوزراء محمد شياع  رئيس  لتوجيه 
احمد  العمــل  ووزيــر  الســوداني 

االســدي، اطلقنا اليوم أكبر حملة 
بحثــا اجتماعيا موســعا لألســر 
الفقيــرة، بعدما مت فتــح الواجهة 
االلكترونيــة للتقدمي من الشــهر 
الثامــن ولغاية الشــهر 11، حيث 
تقــدم مليونني و800 ألف أســرة”، 
مبينا أنه “بعد التدقيق مت استبعاد 
العدد هو  950 ألف أســرة، ليكون 

مليون و800 ألف أسرة”.
وأضاف، أن “حملة اليوم استهدفت 
األقضيــة األشــد فقرا”، مشــيرا 
الــى أن “هذا البحــث يختلف عن 
كافة إجــراءات البحث الســابقة، 
كونه اعتمد بشــكل أساسي على 
إجــراءات خــط الفقراملعتمدة من 

وزارة التخطيط”.
وتابع أن “يوم غد سيشــهد انطالق 
البحث  إجراءات  من  الثانية  املرحلة 

“الرواتب  أن  موضحــا  االجتماعي”، 
تختلف  املشمولة  لألسر  املمنوحة 
حيث تبدأ من 125 ألف دينار وتصل 

الى 325 ألف دينار”.
وتوقع خلف “شــمول من 300 إلى 
600 ألف أسرة”، الفتا الى أنه “عند 
بإصدار  اإلجراءات  تبدأ  املوازنة  إقرار 

الكي كارد”.
وبني أن “عملية البحث االجتماعي 
تتضمــن جمع البيانــات وإدخالها 
بقاعــدة البيانــات وتدقيقها ومن 
إلعالن  للتخطيــط  إرســالها  ثم 
الوجبــة األولــى من املشــمولني 
باإلعانــة االجتماعية”، الفتا الى أن 
“هــذا امللف يعتبر األبرز بالنســبة 
للحكومــة احلاليــة، ومــن ضمن 
أول أولويات املنهــج احلكومي وهو 
التخفيف  او  الفقــر  القضاء على 

منه”.
وبني ان “املعيار املعتمد وفق ما نص 
عليه قانون احلماية االجتماعية وهو 
قانون رقم 11 لســنة 2014، حيث 
يكون التنسيق مع وزارة التخطيط 
والتي تقــوم بجمع البيانات كونها 
املســؤولة عن مساحات الفقر في 
العــراق”، الفتا إلى أن “الهيئة جهة 
تنفيذيــة تعتمــد علــى البيانات 
واالســتمارات اجلاهــزة مــن وزارة 

التخطيط”.
وزارة  مــع  اتفقنــا  “أننــا  وذكــر 
التخطيط على معيار جديد لسنة 
2023 والذي اعتمد على رفع سقف 
الدوالر وجائحة كورونا”، موضحا أن 
“جميع البيانات جديدة وفق معايير 

ومنهجية جديدة”.
وبــني أنــه “مــن خــالل املســح 

اليوم، هناك  أجري  الذي  االقتصادي 
مسح آخر ينفذ ألول مرة في العراق 
واملناطق اجملاورة حيث اعتمدنا على 
مســح اخلدمات من خــالل أربعة 
معاييــر هــي اخلدمــات الصحية 
واخلدمات النفســية وخدمات قوة 
باجلانب  اخلاصة  واخلدمــات  العمل 
أثر  كيفية  املتضمــن  االيكولوجي 
البيئة علــى اجملتمع فــي املناطق 

األشد فقرا”.
وذكــر أن “املرحلة القادمة ســيتم 
اســتهداف نحو 57 قضــاء والتي 
باألشــد  الثانية  املرحلــة  تعتبــر 
فقرا حتــى وصول مســح جلميع 
“عــدد  أن  مؤكــدا  املتقدمــني”، 
الفقراء املشــمولني بنظام احلماية 
االجتماعية يبلغ أكثر من 5 ماليني 

فرد”. 

األسدي: النافذة اإللكترونية أغلقت بتسجيل أكثر من 3 
ماليين متقدم للحماية االجتماعية

أولوية المنهاج الحكومي دعم الطبقات الفقيرة

“تم اقصاء أكثر من 
980 الف من غير 

المشمولين بالحماية 
االجتماعية “، 

موضحا انه “اجرينا 
البحث في ثالثة 

اقضية ببغداد هي 
الحسينية والنهروان 

وابو غريب” 

بغداد - الصباح الجديد: 

كشــف املتحدث باســم وزارة املوارد 
املائية علي راضي امس االثنني عن زيارة 
مرتقبة ســيجريها وفدان من العراق 
الــى تركيا، والى إيــران قريبا، لضمان 
اتفاقيات  للعراق ووضع  املائية  احلقوق 
للتعــاون  ومذكــرات  وبروتوكــوالت 
املشــترك موقعة بني العراق والبلدين 
الى وجود تعاون  التنفيذ، مشيرا  حيز 
وتنسيق كبيرين بني احلكومة االحتادية 
اقليم كوردستان  بغداد وحكومة  في 

بشأن ملف املياه وإدارة املياه.
وقال راضي ان “هناك تعاون كبير جدا 
بني احلكومة االحتادية وحكومة اقليم 
كوردســتان فيما يتعلــق مبلف املياه 
وإدارة امليــاه. وان االجتماعات الدورية 
بني اللجان الفنية املشتركة مستمرة 
لالتفــاق علــى آلية او خطة بشــأن 
اإلطالقــات املائية وحتديــد األولويات 
واملتطلبــات، باإلضافة الــى التعاون 
وإدامة  املشترك من اجل ضمان عمل 

مياه السدود”.
وأوضح انه منذ عام 2017 بعد حدوث 
األرضيــة، خصصــت مبالغ  الهــّزة 

إلدامــة وصيانــة الســدود، وفي عام 
2023 ســيكون هناك تعاون كبير من 
أجل اســتكمال الكثير من املفاصل 
املتعلقة بعملية إدامة وصيانة وتأهيل 
الســدود، وبالتحديد األمــور الفنية. 
كان هناك اجتماع قبــل فترة وجيزة 
في ســد دربندخان، كذلــك اجتماع 
رفيع املســتوى مع وزيرة املوارد املائية 
مدير  بحضور  كوردســتان  اقليم  في 
عام الســدود ومدراء الســدود، حيث 
مت خالل هــذه االجتماعــات التباحث 
حول آلية التعاون والتنسيق من أجل 
تنفيذ بعض األعمال اخلاصة بدراسة 
الســدود وتقدمي دراســات تفصيلية 
حولها باالســتعانة بكبرى الشركات 
واخلبراء بهــذا اجملال، فضالً عن االتفاق 
على املباشرة باالعمال املتعلقة بسّد 
دربندخــان لضمان ســالمته وتالفي 
بعض املشــاكل الفنية التي تسبب 

بها الزلزال.
وأوضح املتحدث باســم املوارد املائية 
العراقيــة ان “كمية امليــاه املطلقة 
من اخلزانات والســدود تخضع خلطط 
موضوعة بشــكل مشــترك لتأمني 
حاجة كافــة احملافظات فــي العراق، 
التعــاون يجري على أعلى مســتوى، 

وهو يصّب باملصلحة العامة”، حسب 
تعبيره.

ولفت الــى ان “اخلزيــن املائي يعتمد 
على حجم اإليرادات املائية، تســاقط 
األمطار، ومجموع السيول الواردة الى 

العراق. وكل ذلك يتوقف على طبيعة 
الســنة املائيــة والظــروف املناخية 
ومتطلبات املواســم سواء في مجال 

الزراعة او باستخدامات املاء األخرى”.
راضي أكد أن “وضع السدود في العراق 

جيد جــداً، جميع الســدود الكبيرة 
والتنظيمية جيدة جداً، واعمال اعادة 
تأهيل هذه الســدود مســتمرة على 
مدار الســنة”، مردفا بأنه “يوجد دعم 
من قبــل احلكومة املركزيــة لتمويل 

التخصيصــات الالزمة لدميومة عمل 
ودراســة  وصيانتها  الســدود  هــذه 

واقعها”.
و”يوجد فراغ خزني كبير في ســدودنا 
وخراناتنا لالســباب التي حتدثنا عنها، 
لذلك اضطررنا الى اســتخدام اخلزين 

املوجود”، على حد قول راضي.
فيمــا يخــص التفاوض علــى ملف 
امليــاه مع الدول اجلارة، قــال راضي ان 
امللف ليس وليد اليوم، يعود لعشرات 
الســنني، وهو يحظى بعد تشــكيل 
احلكومــة بدعم كبيــر، حيث فتحت 
صفحــة جديــدة بالعالقــات املائية 
بني العــراق ودول املنبــع، وكان هناك 
تواصل مع حكومة تركيا، وتواصل مع 
جمهورية ايران اإلســالمية، واتفاقات 
على عقد اجتماعات فنية مشــتركة 
وتبــادل الزيــارات واملعلومــات خالل 

الفترة القريبة القادمة.
زيارة سيجريها  ان “هناك  راضي  وأكد 
وفد مــن العراق الــى تركيــا، وزيارة 
أخرى الى إيران، ملســنا دعم حكومي 
كبير مللــف املياه، والغايــة من هذه 
واالجتماعات  والزيــارات  االجتماعات 
املائية  املشــتركة هي ضمان احلقوق 
عادلة  للعراق وحصوله علــى حصة 

من املياه. توجد اتفاقيات وبروتوكوالت 
موقعة  املشــترك  للتعاون  ومذكرات 
بــني الطرفــني نســعى خــالل هذه 
االجتماعات الى وضعها حيز التنفيذ”.
اتفاقية  توجــد  فال  راضي،  وحســب 
موقعــة باألرقام عــن حتديد احلصص 
املائية بني العراق وتركيا والعراق وايران، 
ويســعى العراق من خالل اجتماعاتع 
مه جارتيه الى ترجمــة ما مت توقيعه 
مــن بروتوكــوالت ومذكــرات والتي 
تتضّمن بندا واضحا ينص على تأمني 
حصة عادلة من املياه الى العراق، الى 
ارقام لتأمني حصة عادلة ســواء في 

عامود دجلة او الفرات. 
واشــار راضي في ســياق حديثه عن 
وإيران  تركيا  مــع  العراقية  املباحثات 
بشــأن املاء الــى ان “اجلميع يعلم انه 
وقع اتفاق بني العراق وتركيا وســوريا 
حول نهر الفرات بتأمني حصة ال تقل 
عــن 50 مترا مكعباً فــي الثانية في 
احلدود الســورية التركيــة، و%58 من 
هذه احلصة للعراق والنســبة الباقية 
%42 لســوريا. امــا مبا يتعلــق بنهر 
دجلة، فنأمــل ان يتــم االتفاق خالل 
االجتماعات املقبلة على حتديد حصة 

عادلة للعراق لتلبية متطلباته”.

توجه وفدين لتركيا وايران لوضع االتفاقيات والبروتوكوالت المائية حيز التنفيذ
لضمان الحقوق المائية للعراق 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة الكهرباء امس االثنني إجناز مشــروع 
خط الضغط الفائق رميلة اســتثمارية - قرنة 400، 

وإدخاله العمل  بطاقة 1000 ميكا واط لكل دائرة.
وذكــر املركــز اإلعالمي لــوزارة الكهربــاء في بيان 
أنه “ضمن مشــاريع اخلطة اإلســتراتيجية للوزارة، 
واملعدة للمنطقة اجلنوبية والتي وضع لبنتها األولى 
وزير الكهربــاء زياد علي فاضل، وبتوجيه وإشــراف 
السيد املدير العام للشــركة العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية في املنطقة اجلنوبية أسعد محير كرمي”.

وأشار إلى “إجناز مشروع خط الضغط الفائق اجلديد 
ذات القيمة الفنية العالية )الرميلة االستثمارية - 
القرنة 400( 400 ك ف ، وإدخاله العمل حلل اختناقات 

أقضية ونواحي شمال محافظة البصرة”.
وأضاف أنه “أجنزت مالكات قســم تنفيذ املشــاريع 
في مقر شركة نقل اجلنوب ، مشروع خط الضغط 
الفائق 400 ك ف مــزدوج الدائرة الرابط بني محطة 
توليد الرميلة اســتثمارية، ومحطــة )القرنة 400( 
التحويلية ، ويبلغ طول اخلــط املذكور )70.73( كم 
، وبعدد )176( برجا، بســعة )1000( ميكاواط لكل 

دائرة”.
وتابعت أنه “متكنــت مالكاتنا اليوم األحد من إدخال 
اخلط رقم )1( الدائرة األولى للعمل بنجاح، بســعة 
(1000( ميــكا واط، بعد إجراء جميــع الفحوصات 
الفنية الالزمة عليه، فيما ســيتم إدخال اخلط رقم 
(2( للعمل بعد استكمال اإلجراءات التشغيلية في 

محطة الرميلة االستثمارية”.

الكهرباء: إنجاز مشروع 
خط الضغط الفائق رميلة 

استثمارية - قرنة 400

بغداد - الصباح الجديد: 
أصدرت مديرية املرور العامة امس االثنني، جملة 
من التوجيهات للســائقني في أثناء القيادة في 
الضباب، فيما أشارت الى أن من هذه التوجيهات 

تتمثل بتفقد املرايا وتخفيف السرعة.
وذكــرت املديرية في بيان “الســائق البد أن يقوم 
بعــدة توجيهــات عنــد القيادة عندمــا يوجد 
الضباب”، مشــيرة الى هذه التوجيهات تشمل 
املرايا وتخفيف الســرعة واســتخدام  تفّقــد 
املاّســحات واحلفاظ على الزجاج الداخلي خالياً 
من الضباب والقيام بزيادة مســافة األمان بينك 
وبني الســيارة أمامك ألربع ثوان عوضاً عن فترة 

الثانيتني املوصى بها.
وتشــمل التوجيهات ايضا استخدام كشافات 
العالي،  الضباب، مع جتنب اســتخدام الشعاع 
نظراً ألن الضباب يعكس الضوء، مما يزيد مشاكل 
الرؤيــة وعدم االعتمــاد على األضــواء اخللفية 
للســيارة املوجــودة أمامك ، واذا كانــت الرؤية 
محدودة للغايــة، أنزل زجــاج النوافذ لألصغاء 
ألصوات حركة الســيارات من حولك ، واذا كانت 
الرؤية شبه معدومة، فّكر في التوقف إلى حني 

انقشاع الضباب.

المرور تصدر 8 توجيهات 
للسياقة في الضباب

بغداد - جاسم كريم الطائي
الهندســي  االعمار  دائرة  أعلنت 
التابعة لوزارة االعمار واالســكان 
 100% العامة عن أجناز  والبلديات 
املدرســة  مبشــروع  العمل   من 
النموذجيــة فــي بغــداد والذي 

تشرف عليه هذه الدائرة.
وقــال معــاون مدير عــام دائرة 
الدكتــور  الهندســي  االعمــار 
الساكني  املهندس محمد حيدر 
أن املالكات الهندســية والفنية 
بدائرة االعمار الهندســي احدى 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان 
والبلديــات واالشــغال العامــة 
على  الهندسي  باالشراف  قامت 
تنفيذ ابنية مشــروع املدرســة 
النموذجية في منطقة زيونة في 
محافظة بغــداد والتي مت أجنازها 
املشــروع  هذا  ان  بالكامل.مبينا 
مت تنفيذه على مســاحة عشرة 
آألف متر مربع وهو أحد املشاريع 
قبل  من  املرخصة  االســتثمارية 

هيئة استثمار بغداد .

وأضاف معــاون املديــر العام أن 
ابنية   )6( مــن  يتكون  املشــروع 
وقاعات  دراســية  قاعات  تشمل 
الرياضيــة  لاللعــاب  مغلقــة 
ومالعب مكشــوفة وخــزان ماء 
كونكريتي ارضي اضافة الى عدد 

من املرافق اخلدمية االخرى .
أنــه مت اســتخدام تقنيات  وبني 
حديثة بهذا املشــروع تستخدم 
االبنية  فــي مشــاريع  مره  ألول 
تقنية  علــى  تعتمد  املدرســية 

 Post Tension( الالحق   الشــد 
( فــي اعمال صــب الكونكريت 
للهيكل االنشــائي والتي تعمل 
علــى زيــادة كفاءة املنشــأ في 
مجــاالت مقاومــة احلرائق ونقل 
الصــوت كمــا يقلل مــن وزنها 
ويقترن ذلك اســتخدام خرسانة 
عالية القوة ، الفتــا الى أن هذه 
التقنية احلديثة تعتبر من تقنيات 
البنــاء الصديقــة للبيئة والتي 
توفــر %25 من كلفة اخلرســانة 

و%75 من كلفة املــواد والعمالة 
فضال عن تخفيــض االوزان 40% 
و توفــر فضاءات كبيــرة و حرية 
الى  املعمارية اضافة  بالتصاميم 
بني  املفتوحة  املســاحات  زيــادة 
االعمدة وتعتبر ذات مرونة عالية 

في الفضاءات العامة واخلاصة. 
املهندس  دائرة  فيما أشــار مدير 
املهندس هيثم  املقيم للمشروع 
حــامت حامــد أن مراحــل العمل 
باملشــروع أجنــزت بالكامل مبدة 
تنفيــذ  حــددت بـ )24( شــهرا 
وبتنفيــذ من قبل شــركة ركائز 
بــأن كافة  االمــارة. وبني كذلك 
التصاميــم قــد مت مراجعتهــا 
بشــكل مفصل والتي أعدت من 
قبــل مكتب أستشــاري لبناني 
اجلنســية وأن دائــرة املهنــدس 
على  حريصــة  كانــت  املقيــم 
العمل ضمن  ينجــز  بأن  االلتزام 
التوقيتات احملددة وحســب جدول 
تقدم العمل املصــادق عليه من 

قبل أألستشاري.

دائرة االعمار الهندسي تعلن أنجاز العمل بمشروع 
المدرسة النموذجية في بغداد

من اجل مواكبة التطور الحاصل بالتقنيات الحديثة 

بغداد - عامر عبدالعزيز: 
علــى  التجــارة  وزارة  أكــدت 
الشركة  ومواقع  فروع  مواصلة 
العامة لتجارة احلبوب في بغداد 
واحملافظــات جتهيــز املطاحــن 
باحلصص  واحلكومية  االهليــة 
املقررة من مادة احلنطة للحصة 
األولى لعــام 2023  ،الى جانب 
اســتمرار مناقلــة احلنطة من 
مواقــع الشــركة فــي صالح 

الديـن. 
وأوضــح مديــر عام الشــركة 
الدكتور  احلبوب  لتجارة  العامة 
حيدر نوري الكرعاوي.ان مواقعنا 
االهليه  املطاحن  جتهيز  واصلت 
املقررة  باحلصــص  احلكومية  و 
للحصة األولى لعام 2023  الى 
جانب مناقلة احلنطة احمللية من 

كركوك و صالح الدين. 
وبــني  إلــى ان فرع بابــل جهز 
املطحنــه احلكوميــة بســبع 
سيارات من الربع األول للحصة 
االولى ، وأشــار إلى أن صومعة 
املطاحن  جهــزت  ضــاري  خان 
والبالغ عددها تسع  بأربع عشر 
ســيارة مــن احلصــة للحصة 

االولى السلفة االولى 25٪ . 
فيمــا واصلــت مالكاتنــا في 
االهليه  املطاحن  جتهيــز  ديالى 
االولــى  احلصــه  واحلكوميــه 

الوجبه االولى
 27 بواقع  املعتمــدة  باخللطــة 
شــاحنة وبحضور مدير الرقابه 
ديالى  فــرع  واملالية  التجاريــه 
وممثــل تصنيع احلبــوب ديالى  ، 
كما وواصل ســايلو الشــطرة 

املعدني جتهيز مطاحن شــمال 
األول للحصة  بالربــع  قــار  ذي 
  5 األولى لســنة ٢٠٢٣ وبواقع  

شاحنات فقط .
“ الكرعاوي “ اســتعرض موقف 
فرع النجف لهذا اليوم السبت 
املطحنــة  جتهيــز  مت  حيــث 
احلكوميــة واملطاحــن االهلية 
بواقع  22 شاحنة بحضور مدير 
احملافظة  في  التجاريــة  الرقابة 

ضمن السلفة االولى من احلصة 
االولى لعــام 2023 ومت التجهيز  

من سايلو النجف االفقي
“ فرع ميســان” جهــز املطاحن 
االهليــة فــي احملافظــة بواقع 
مــن  األول  للربــع  19 ســيارة 
احلصة األولى ،كمــا و مت جتهيز 
املطحنــة احلكومية 2 ســيارة 
، مبينــا إلى أن ســايلو مخمور 
واصل جتهيز مطاحن محافظة 
من  املقــررة  باحلصص  نينــوى 
مــادة احلنطة للحصــة األولى 
اجملهزة  الكمية  مجمــوع  وبلغ 
1712.620 طنا بواقع 46 سيارة .

إلى  الشركة  عام  مدير  واختتم 
ان مــالكات مجمــع العلم في 
صالح الدين فــي موقع مجمع 
العلم مناقلة احلنطة  الى فرع 
ديالــى ، اذ مت حتميل ومناقلة )9( 

شاحنات.
كمــا ومت مناقلة حنطة محلية 
مــن مجمــع حبوب تــازة  في 
كركوك الى احملاور التاليه - ثالث 
الرصافة  إلى ســايلو  شاحنات 
واربع شــاحنات إلى سايلو خان 

بني سعد . 

سبعة مواقع لتجارة الحبوب تجهز المطاحن بالحنطة
كركوك وصالح الدين تناقل الحنطة إلى ديالى وبغداد 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مسؤولون إن رجال اإلنقاذ في نيبال إنهم 
اســتأنفوا، امس االثنني،  البحث عن أربعة 
أشــخاص ما زالوا في عــداد املفقودين بعد 
أسوأ حادث حتطم طائرة تشهده البالد منذ 

30 عاما.
وانتشــل رجــال اإلنقاذ جثث 68 شــخصا 
من بني 72 كانوا على مــن الطائرة التابعة 
لشركة اخلطوط اجلوية “يتي”، والتي حتطمت 
في مدينة بوخارا الســياحية قبل دقائق من 

هبوطها أمس األحد.
العاصمة،  الطائــرة في رحلة مــن  وكانت 
كامتاندو، إلــى بوخارا وعلــى متنها 57 من 
نيبال وخمســة هنود وأربعة روس وأيرلندي 
واثنان من كوريا اجلنوبية وأسترالي وفرنسي 

وأرجنتيني.
وقال مســؤول بشــرطة بوخــارا إن عملية 
البحث واإلنقاذ التي توقفت بســبب حلول 
الظــالم، أمس األحد، قد اســتؤنفت صباح 
اليوم. وأضاف أن البحث مســتمر عن اجلثث 

األربعة التي ال تزال مفقودة.
وأعلنت نيبــال، امس االثنــني، يوما للحداد 
الوطني وشكلت جلنة للتحقيق في الكارثة 
واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه احلوادث 
في املستقبل. وحوادث الطائرات ليست نادرة 
في نيبال التــي توجد فيها ثمانية جبال من 
بني أعلى 14 قمة في العالم من بينها قمة 
إيفرست، إذ ميكن للطقس أن يتغير بشكل 

مفاجئ ويزيد اخلطورة على املالحة اجلوية.
وُقتل 350 على األقل منــذ العام 2000 في 
حوادث حتطــم طائرات أو طائــرات مروحية 

)هليكوبتر( في نيبال.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قدمت وزيــرة الدفاع األملانية، كريســتني 
المبرخت، اســتقالتها من منصبها امس 
االثنني، عقب “سلســلة هفــوات” أرخت 
بظالل الشك على قدرتها في أداء مهامها 
املتمثلة بتعزيز القوات املسلحة على وقع 

احلرب في أوكرانيا.
وقالت المبرخت في بيان “اليوم طلبت من 
املستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع 

الفدرالية”.
وألقت باللوم على “تركيز وســائل اإلعالم 
على شخصي” في احلؤول دون متكنها من 
اتخاذ “قرارات متعلقة بالسياسات األمنية 

مبا في ذلك مصلحة مواطني أملانيا”.
وأكدت أن “عمل العســكريني والكثير من 
األشخاص الذين يتمتعون باالندفاع يجب 
أن يحتل صــدارة” االهتمام في حني تنوي 
أملانيا اســتثمار مئة مليــار يورو لتحديث 

جيشها إثر احلرب في أوكرانيا.
وأتت االستقالة في وقت تخضع فيه أملانيا 

مجددا لضغوط لتسليم أوكرانيا دبابات.
ويعقــد اجتمــاع للحلفــاء الغربية مع 
الواليات املتحــدة في قاعدة رامشــتاين 
األميركيــة فــي أملانيــا. ويتوقــع إعالن 
مساعدات جديدة ألوكرانيا بهذه املناسبة.
57 عامــا، وكانت وزيرة  وتبلغ المبرخــت 
العدل في احلكومة السابقة برئاسة انغيال 
ميركل. وقد ارتكبت سلسلة هفوات منذ 
بدء احلرب فــي أوكرانيا في 24 فبراير. فقد 
أثارت انتقادات من الســلطات األوكرانية 
بإعالنها إرســال خمسة آالف خوذة، فيما 
زيلينكسي يطالب  الرئيس فولودميير  كان 

بأسلحة ثقيلة.
أيضا  ولالنتقــاد  للســخرية  وتعرضــت 
جراء تســجيل مصور تقدم فيه التهاني 

مبناسبة رأس السنة.

استئناف البحث عن اربعة 
مفقودين بعد تحطم طائرة 

في نيبال

وزيرة الدفاع األلمانية 
تقدم استقالتها

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

مكنــت احلرب في أوكرانيــا، الواليات 
املتحدة وحلفاءها الغربيني من دراسة 
أداء وفعاليــة أســلحتها وأنظمتها 
التي قدمتها إلى كييف، حيث كانت 
املعارك التي تــدور رحاها بني القوات 
الروســية واألوكرانية، مبثابة “مختبر  
بحسب  العسكرية،  لقدراتها  جتارب” 

شبكة “سي إن إن”.
ومثلت احلــرب في أوكرانيــا “فرصة 
مناســبة” للواليات املتحدة والبلدان 
األوروبية، لتقييم مدى قوة األسلحة 
واألنظمــة اخلاصــة التــي زودت بها 
كييف على أرض الواقع، باإلضافة إلى 

دراسة عتاد موسكو العسكري.
األمريكيون  العمليــات  ضباط  وتابع 
مدى  آخرون  عســكريون  ومسؤولون 
جناح روسيا في اســتخدام مسيرات 
رخيصة التكلفــة املقدمة من إيران، 
التحتية  البنيــة  شــبكة  لتدميــر 

للطاقة بأوكرانيا، بحسب الشبكة.
“مختبر أسلحة”

في هذا الســياق، قال مصدر مطلع 
االســتخباراتية  املعلومــات  علــى 
الغربية، إن احلرب فــي أوكرانيا “متثل 
معنى  بكل  أسلحة  بالتأكيد مختبر 
الكلمة، ألنه لم يتم استخدام أي من 
هذه املعدات على اإلطالق في حرب بني 
دولتــني متقدمتني صناعيا”، مضيفا: 

“هذا اختبار في العالم احلقيقي”.
كما كانت احلرب في أوكرانيا مصدرا 
رائعا للبيانات حول مدى فائدة بعض 
األمريكي،  باجليش  اخلاصــة  األنظمة 

بحسب “سي إن إن”.
ووفقا لضابط عمليات أميركي مطلع 
على أحــداث املعــارك بأوكرانيا، فإن 
بعض األنظمة التي قدمتها الواليات 
املتحدة لكييف، مثــل الطائرة بدون 
والصاروخ   Switchblade 300 طيــار 
املصمــم الســتهداف أنظمــة رادار 
العدو، قــد أظهرا أداء أقل من املتوقع 
في أرض املعركة، وهذا ما أكدته أيضا 

دراسة حديثة ملركز أبحاث بريطاني.
الصواريخ  قاذفــة  كانت  وباملقابــل، 
املتعددة M142 “هيمارس”، حاســمة 
في جناح أوكرانيا، كما ساعدت احلرب 
املسؤولني في أخذ دروس قيمة، حول 
معــدل الصيانة الــذي تطلبته هذه 
األنظمة في ظل االستخدام الكثيف.

وقال مسؤول دفاعي، إن الطريقة التي 
اســتخدمت بها أوكرانيــا إمداداتها 
احملدودة من صواريخ “هيمارس” إلحداث 
الفوضى في صفوف القوات الروسية، 
عبر ضرب مواقع القيادة ومستودعات 
اإلمداد، كانت مدهشة، مشيرا إلى أن 
“القادة العســكريني سيدرسون هذا 

لسنوات”.
وقدمت احلرب أيضــا نظرة عن عمل 
مدفعية “هاوترز” التي شــكلت جزءا 
القــوة األوكرانية، حيث  مهما مــن 

كشف مســؤول دفاعي آخر، أن دقة 
وفعاليــة هذه املدافــع تتضاءل بعد 
إطالق الكثير مــن القذائف في فترة 

زمنية قصيرة.
في هذا السياق، أبرز املسؤول أن أحد 
الــدروس التي قد تتعلمهــا الواليات 
املتحدة من هذا الصراع هو أن “نظام 

هاوتزر شيء من املاضي”.
املشــاكل  جانب  إلــى  أنه  وأضــاف 
املذكــورة، يبقــى مــن الصعب جدا 
حتريك هذه األنظمة بســرعة لتجنب 
نيــران العدو، وفي عالم تنتشــر فيه 
“من  يبقــى  بــدون طيار  الطائــرات 

الصعب جدا االختباء”.

“دروس احلرب”
وأجرى األوكرانيون ابتكارات تكتيكية، 
أثارت إعجاب املسؤولني الغربيني؛ ومن 
في  العسكريني  القادة  قيام  مناذجها، 
األســابيع األولى من احلرب، بتكييف 
عملياتهــم من خالل تشــكيل فرق 
صغيرة من املشــاة متكنت مبساعدة 

احملمولة  وجافلني  ســتينغر  صواريخ 
الدبابات  الكتف من مهاجمــة  على 

الروسية خاللها تقدمها.
ودرســت الواليات املتحدة الصراعات 
الروســية  القــوات  بــني  واملعــارك 
واألوكراني، للحصول على دروس أكبر 
حول كيفية شــن حرب بــني دولتني 

حديثتني في القرن احلادي والعشرين.
وفيمــا يتعلق بالدروس املســتفادة، 
قال جيم هيمــز، النائب الدميقراطي 
من واليــة كونيتيكــت وعضو جلنة 
االســتخبارات مبجلــس النــواب، إن 
“هنــاك كتبا ستســطر حــول هذا 

املوضوع”.
وشــكلت احلــرب بأوكرانيــا “فرصة 
للمقاولــني  كذلــك  جديــدة” 
األمريكيني  العسكريني  واملستثمرين 

لدراسة وتطوير أنظمتهم.
التجهيزات  وأعلنت شــركة صناعة 
أن   ،BAE Systems العســكرية 
النجــاح الروســي فــي اســتخدام 
طائــرات الكاميــكازي، دفعهــا إلى 
إعــادة تصميماتها ملركبــات القتال 
املصفحة، مضيفــة املزيد من الدروع 

حلماية اجلنود من هجمات املسيرات.
باحلكومــة  مســؤولون  وســعى 
األمريكيــة وفي مجــاالت الصناعة 
العسكرية، إلى اختبار أنظمة وحلول 
جديــدة للمعركة التــي كانت فيها 
أوكرانيــا بحاجة إلى كل املســاعدة 

املمكنة.

وفي األيام األولى للغزو، أرسلت وكالة 
االســتخبارات اجلغرافيــة املكانيــة 
الوطنيــة )NGA(، وهــي وكالة دعم 
اســتخباراتي تابعــة لــوزارة الدفاع 
األميركية، خمس طائرات اســتطالع 
خفيفة الوزن وعالية الدقة إلى قيادة 
العمليات اخلاصة األمريكية في أوروبا، 

لوضعها رهن إشارة أوكرانيا.
ولم تكن هذه املسيرات االستطالعية 
Hexa�  التي صنعتها شــركة تدعى

برنامــج  يســمى  ممــا  جــزءا   ،gon
التســجيل في وزارة الدفاع، مما يشير 
إلــى “الطبيعة التجريبيــة” للحرب 
الروســية األوكرانية، على حد تعبير 

سي ان ان.
وكالة  مدير  أن  الشــبكة،  وأوضحت 
االســتخبارات اجلغرافيــة املكانيــة 
الوطنية، روبرت شارب، حتدث علنا في 
ذلك الوقت عن هذه الطائرات، كاشفا 
أن الواليــات املتحدة دربت “شــريكا 

عسكريا” في أوروبا على نظامها.
وقال شــارب لـــCNN علــى هامش 
مؤمتر فــي دنفر الربيع املاضي، إن هذه 
املســيرات تســمح باخلروج من حتت 
البيانات  وجتميع  الســحابي  الغطاء 

اجلغرافية االستخباراتية”.
وعلى الرغم من اجلهود املكثفة التي 
األميركيني،  املســؤولني  بعض  بذلها 
يبقــى من غير الواضح مــا إذا كانت 
هذه املســيرات قد اســتعملت من 

طرف األوكرانيني.

دروس عسكرية فريدة من حرب أوكرانيا

فعالية المسيرات واستخدامات الصواريخ

متابعة ـ الصباح الجديد :

على الرغم من بلوغ عدد املتظاهرين 
اإلســرائيليني فــي تــل أبيب ضد 
احلكومة أكثــر من 80 ألفاً، إضافة 
إلى ثالثة آالف في القدس ومثلهم 
في حيفا، احتجاجاً على مشروعها 
إلحداث تغييــرات جوهرية تقلص 
مــن صالحيات القضــاء وتضعف 
الوزراء،  رئيس  أعلن  العليا،  احملكمة 
على  تصميمه  نتنياهــو،  بنيامني 
املعارضة،  رئيس  ورد  تنفيذ خطته، 
يائير لبيد، بأن هــذه املظاهرات ما 
هي إال بداية حتى تسقط احلكومة، 
فيما خرج رئيس الدولة، يتســحاق 
هيرتسوغ، بتحذير السياسيني من 

مغبة إحداث متزق في األمة.
وكان هيرتسوغ قد بدأ في جهوده 
محكمة  رئيســة  الطرفني،  جلمع 
العدل العليا اســتر حيوت ورئيس 
يتوصال  كــي  نتنياهو،  احلكومــة 
إلى تفاهمات حــول اخلطة. ولكن 
اجلهود.  هذه  رفضوا  املعارضة  قادة 
القدس  فــي  املتظاهرون  ووصــل 
على  يحتجون  الرئاســة  مقر  إلى 
الرضوخ  بعــدم  مطالبني  جهوده، 
وبعدم قبول أي بند من بنود خطة 

نتنياهو.
وقد رد هيرتســوغ بالقول إنه يركز 
جهــوده علــى حتركني حاســمني 
“أعتقــد أننــي كرئيــس أحتمــل 
مســؤوليتهما”؛ همــا جتنب أزمة 
دســتورية غير مســبوقة تاريخياً 
داخل  املســتمر  االنقسام  “ووقف 
أمتنــا”. وقال: “نحــن بني قبضتي 
إلى أشالء.  خالف عميق ميزق أمتنا 
الصراع يقلقني بشــدة كما  هذا 
يقلــق الكثيرين فــي جميع أنحاء 

إسرائيل والشتات”.
متظاهــر،  ألــف   80 نحــو  وكان 
بحسب تقرير الشرطة، قد انضموا 
إلى املظاهرة املركزية في تل أبيب، 
ونحو ثالثة آالف في القدس وثالثة 

آالف في حيفا، رغم هطول األمطار 
اإلعالم  مــا جعل  الباردة،  واألجواء 
يطلــق عليهــا اســم “مظاهرة 

الشماسي”. 
ورفع املتظاهرون طيلة ثالثة ساعات 
الشــعارات وأطلقوا الهتافات ضد 
خطة حكومة نتنياهو التي قدمها 
وزير القضــاء ياريف ليفني، بدعوى 
“إصالح النظام القضائي”. وعّدوها 
“خطــة لتدمير ســلطة القضاء 
واالنقضــاض علــى آخــر معاقل 
الدميقراطيــة”. وهنــاك مــن رفع 
شعارات ضد هجمة احلكومة على 

اجليش وسحب صالحياته املسؤولة 
عن الضفة الغربية، معتبرين أنها 
تهدد األمــن، كذلــك هتفوا ضد 
وكانت  الشــرطة.  السيطرة على 
هتفت ضد  فئــة صغيــرة  هناك 
االحتالل. وعندما رفع شــاب عربي 
من فلسطينيي 48 علم فلسطني، 
ألقــت الشــرطة القبــض عليه 

وأوقفته لعدة ساعات.
وبني املتظاهرين، حضر رئيس الوزراء 
األســبق إيهود باراك وهو وزير دفاع 
أركان  رئيس  سابق وشغل منصب 
اجليــش، ووزيرا الدفاع الســابقان 

بينــي غانتــس وموشــيه يعلون 
اللذان شــغال أيضاً منصب رئيس 
أركان. كما حضرت رئيســة حزب 
العمل وزيرة املواصالت الســابقة، 
ميــراف ميخائيلي، ووزيرة اخلارجية 
األســبق، تســيبي ليفني، ورئيس 
القائمــة العربية املوحدة للحركة 
اإلســالمية، النائب منصور عباس، 
وعدد كبير من اجلنراالت السابقني 
فــي اجليــش واخملابــرات والقضاة 
الســابقني ورجال القانون وأساتذة 

اجلامعات ورجال األعمال.
وأجمع اخلطباء على إدانة احلكومة 

ورفــض ادعاءاتهــا بأنهــا جتــري 
أن  وأكدوا  القضــاء،  إصالحات في 
هذه اخلطة تســتهدف إســكات 
حتى  وتخويفه،  القضائــي  اجلهاز 
ال يحكم على نتنياهو بالســجن 
فــي محاكمته بالفســاد. وقالت 
ميخائيلــي إن احلكومــة طافحة 
ملفات  يحملــون  الذين  بالــوزراء 
رئيس حكومة  مع  معيبة،  جنائية 
)نتنياهو( بثالث لوائح اتهام بخيانة 
الرشــى،  وتلقي  واالحتيال  األمانة 
وقائم بأعمال رئيس احلكومة )أرييه 
درعي( أدين مرتني بالفساد ويطالب 

بوزارة املاليــة، ووزير آخر عني رئيس 
أركان وألغــي تعيينه ألنه فاســد 
فعينوه وزيــراً للدفاع، ووزراء آخرون 
في ملفات فساد مفتوحة. وقالت 
إن ما يجمع هؤالء “أنهم في قفص 
االتهــام ويريدون ترهيــب القضاة 

حتى ال يحكموا ضدهم”.
قــد  للمظاهــرة  الداعــون  وكان 
وضعوا هدفــاً فــي أن يصل عدد 
50 ألفــاً، أي أكثر  املتظاهرين إلى 
من األسبوع السابق بعشرين ألفاً. 
لكن اجلمهور فاجأ املتابعني وحضر 
بثمانــني ألفاً، فأثار األمر حماســاً 

بالغاً.
وأبدى الناطقون بلســان احلكومة 
اســتخفافاً بهذا الرقــم. وتطرق 
مستهل  في  للمظاهرات  نتنياهو 
فقال  األحــد،  احلكومة،  جلســة 
ألــف   80 “املعارضــة جنــدت  إن 
متظاهر، ولكننا كنا قد شــهدنا 
مظاهرة أضخم قبل شــهرين، في 
يــوم االنتخابات، حيــث صوت لنا 
ماليني الناس”. وتابع أن “االدعاء بأن 
الدميقراطية  اإلصالحات هي نهاية 
ال أساس له من الصحة”، الفتاً إلى 
في  منظمة  نقاشات  ستجري  أنه 
جلنة الدســتور البرملانية، وأن “هذه 
عملية دســتورية وإجــراء قانوني 
وهناك سيتم سماع كل  صحيح، 
اآلراء”. وشــدد على أنــه وحلفاءه 
حصلــوا على تفويض واســع من 
“ونقــوم  )االنتخابــات(  اجلمهــور 
بتنفيذ هــذا التفويــض”، معتبراً 
أن “هــذا هو جوهــر الدميقراطية. 
أغلبية  ونحن نعبر في خطتنا عن 
قائالً:  لبيــد  عليه  ورد  اجلمهــور”. 
“ليــس صحيحــاً أن األكثرية تؤيد 
هذا النهج. لقد كذب نتنياهو على 
اجلمهور ولم يخبره بأنه ينوي هدم 
الدميقراطية. فإذا أراد ان ميتحن رأي 
اجلمهــور فليلجأ إلى االســتفتاء 
الشــعبي”. ووعد لبيد باالستمرار 
إســقاط  حتى  املظاهــرات  فــي 

حكومة نتنياهو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعلن رئيسة البرملان األوروبي، روبرتا 
االثنني، رسميا عن  امس  ميتسوال، 
تهدف  إصالحية،  إجراءات  سلسلة 
تبعات فضيحة فساد  معاجلة  إلى 
مدوية، فيما حذر نواب وخبراء أنها 
ســتبقى ما دون املطلــوب إلعادة 
الثقة باملؤسسة البرملانية القارية.

وبــات البرملــان الــذي يضــم في 
عضويتــه نوابا مــن مختلف دول 
منذ  اجملهر  األوروبي، حتــت  االحتــاد 
تكّشــف فصــول الفضيحة قبل 
زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات 
أعقــاب مداهمات  ميتســوال في 
نفذتها الشرطة البلجيكية ملنازل 
ومعاونني  وســابقني،  حاليني  نواب 
غير  منظمــات  ورؤســاء  برملانيني 

حكومية عملت مع النواب.
ويحقــق االدعــاء البلجيكــي في 
اتهامات بالكسب غير املشروع في 
البرملان متصلة بقطر واملغرب، بعد 
مداهمات متت خاللها مصادرة زهاء 

1.5 مليون يورو نقدا.
أي ضلوع  الدوحــة  وفي حني نفت 
الرباط  لها فــي القضية، أكــدت 
أنها ضحية “هجمات إعالمية” غير 

مبررة على خلفية مزاعم الفساد.
وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة 
النائبــة اليونانية إيفا كايلي، وهي 
النواب األربعة عشــر لرئيسة  من 

البرملان األوروبي.
وأقيلــت كايلي مــن منصبها في 
أعقاب الفضيحة، علما بأنها نفت 
عبر محاميها علمها بوجود املبالغ 

املالية في منزلها.
وال تــزال كايلي رهــن التوقيف مع 
ثالثة مشــتبه بهم إيطاليني، هم 
جورجي  فرانشســكو  صديقهــا 
والنائب  برملانيا،  الذي كان معاونــا 
األوروبــي الســابق بييــر أنطونيو 
فيغا-تاالمانكا،  ونيكولــو  بانزيري، 
“نو بيس  وهو مسؤول في منظمة 
احلكومية  غير  جاســتس”  ويذاوت 
املتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيني.

ووجــه القضــاء البلجيكــي الى 
“تشكيل  بشــأن  اتهامات  األربعة 
وتبييض  والفساد  إجرامية  عصابة 
األموال”، في حــني فتحت كل من 
إيطاليــا واليونان حتقيقا خاصا في 

امللف.
سريعا  بالعمل  ميتسوال  وتعهدت 
على “تعزيز النزاهة، االســتقاللية، 
واحملاســبة” في البرملان، معتبرة أن 
الفضيحــة تظهر أن الدميوقراطية 

األوروبية “تتعرض لهجوم”.
وستفتح رئيســة البرملان جلسته 
العامة األولى لعام 2023 في مقره 
فرنسا،  في شــرق  بستراســبورغ 
باإلعالن رسميا عن إجراءات تشمل 
تقييد نفاذ النواب الســابقني إلى 
البرملان، وقيود على تســجيل أفراد 
مــن خارج املؤسســة يلتقــون أو 
في  الضغوط  ميارسون  أو  يتحدثون 
البرملــان، وضرورة تســجيل النواب 
األوروبيــني رســميا الهدايــا التي 
املدفوعة  السفر  ورحالت  يتلقونها 

الكلفة التي يقومون بها، وإجراءات 
عقابية للمخالفات.

 إال أن خبــراء قانونيــني وعددا من 
البارزين، اعتبــروا أن هذه  النــواب 

اإلجراءات غير كافية.
ورأى أســتاذ القانــون األوروبي في 
كليــة إدارة األعمــال الفرنســية 
HEC، ألبرتــو أليمانــو، أن “هــذه 
القواعد القليلة لن تكفي إلرســاء 
ثقافة سياسية جديدة في البرملان 

األوروبي”.
وأضــاف لوكالــة فرانــس برس أن 
“الفضيحة أخطر بكثير من غيرها 
االحتاد  مصداقيــة  إلى  بالنســبة 
األوروبــي كنا نتوقــع رد فعل جديا 

وبنيويا أكثر من السابق”.
رأى رئيس  النــواب،  وعلى صعيــد 
كتلة “رينيو” الوسطية في البرملان، 
الفرنســي ستيفان ســيجورنيه، 
أن الفضيحة أظهــرت احلاجة إلى 
إنشــاء هيئة ضمن االحتاد األوروبي 
“الشــفافية  ضمــان  مهمتهــا 

في احليــاة العامة على املســتوى 
األوروبي”.

أن  األوروبية  للمفوضيــة  وســبق 
طرحــت فكرة كهــذه، إال أنها لم 

تبصر النور.
من جهتــه، طالب النائب عن حزب 
بأن  فرويند،  دانيــال  األملاني،  اخلضر 
ممتلكاتهم  عــن  النواب  يكشــف 
مع بدء واليتهــم وفي ختامها، وأن 
يتم تعزيز احلمايــة املمنوحة لكل 

املبلغني عن أنشطة غير قانونية.
وشــددت النائبة اليســارية مانون 
املقبول”  أنه “مــن غير  أوبري، على 
التغاضــي عــن إصالحات أوســع 
نطاقا طالب بهــا النواب فورا بعد 

كشف الفضيحة.
وفي مطلع ينايــر، وبناء على طلب 
املدعــني البلجيكيني، بــدأ البرملان 
األوروبي إجــراءات رفع احلصانة عن 
البلجيكي مارك  آخرين هما  نائبني 
تارابيال الذي متت مداهمة منزله في 
ديسمبر، واإليطالي أندريا كوزولينو.

واألحــد، أقــر محامــي تاباريال بأن 
مدفوعــة  بزيــارة  قــام  موكلــه 
التكاليف إلى قطر في فبراير 2020 
من دون أن يصــرح عنها، مؤكدا أن 

ذلك كان حصل سهوا.
الفضيحــة  تطغــى  أن  ويتوقــع 
على اجللســة العامة للبرملان هذا 

األسبوع.
وبعد تقدمي ميتســوال لإلصالحات، 
سيقوم البرملان األربعاء، بالتصويت 
على من سيشــغل مقعــد نائب 
الرئيسة الشاغر منذ إقالة كايلي.

ويحذر مراقبون مــن أن الفضيحة 
التي أطلق عليهــا عدد من النواب 
ووسائل اإلعالم اسم “قطر غايت”، 
االنتخابات  على  بظاللها  تلقي  قد 
املقبلة للبرملــان املقررة في غضون 

18 شهرا.
ورأى أليمانو، أن رد فعل الرأي العام 
علــى الفضيحة هو “أقــوى، أكثر 
بكثير، مما يريد القادة األوروبيون بأن 

يقّروا به”.

نتنياهو يصر على »ضرب القضاء« 
وورئيس اسرائيل يحذر من “تمزق األمة”

أكثر من 80 ألف متظاهر في تل أبيب ضده

في خضم فضائح الفساد.. إصالحات مرتقبة في البرلمان األوروبي
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 6
التاريخ: 2023/1/15

م/ إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعــة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )30( 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي من نشــر هذا االعالن في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وســتجري املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية 

مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 7
التاريخ: 2023/1/15

م/ إعالن

تعلن جلنــة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عــن تأجير األمالك 
املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الــى مديرية بلدية احلي وفق قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنيــة مراجعة مديرية بلدية احلي خالل فتــرة )30( ثالثون يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مديرية البلدية 
أعاله  في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يــوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية 
االحــوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 28338/55
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 والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )سنة واحدة( 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 لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في 
)قاعة محافظة البصرة/ املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشــترط االشتراك باملزايد وحسب كتاب 

مديرية بلدية البصرة / القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن أجور 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 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

 القبلة/ اراضيثالث سنوات300 م12215/1/232مكتب بيع اخلضروات1
الصبخ

مدة االيجاراملوقعاملساحة رقم امللكنوع امللكت

سنتاننهاية السوق الكبير13 م2852محل جتاري1

سنتاننهاية السوق الكبير10 م5222محل جتاري2

سنتانخلف سوق القصابني6 م5092محل صناعي3

سنتاناحلي الصناعي20 م2612محل صناعي4

مدة االيجاراملوقعاملساحة رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالكراج املوحد20 م902محل1

سنة واحدةالكراج املوحد11 م1092محل2

سنة واحدةالكراج املوحد10 م1082محل3

سنة واحدةسوق احلدادين6 م612محل4

سنة واحدةالكراج املوحد13 م1312محل5

سنة واحدةالكراج املوحد19 م1352محل6

ساحة وقوف 7
خلف اجملمع 1568 م4792السيارات

سنة واحدةالطبي

ساحة بيع مباشر 8
مجاور الكراج 1098 م4922للسيارات

سنة واحدةاملوحد
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جمهورية العراق
وزارة االعمار واالسكان والبلديات 

واالشغال العامة 
املديرية العامة للماء

القسم : القانوني
الشعبة :العقود

العدد : م سري 213 
التاريخ : 2023/1/11

إلى / شركة قنج لالنشاءات احملدودة التركية
العنوان / بغداد / احلارثية مجاور املصرف العراقي للتجارة م / 211 ، ز / 22، د /31 .

م / إنذار

إشارة إلى العقد رقم )5( الصادر مبوجب كتابنا املرقم )م س / 2929( في 2013/2/20
واخلاص بتجهيز وتنفيذ األعمال املدنية والكهروميكانيكية وتركيب املعدات واألنابيب وتشغيل وصيانة 
مشــروع ماء )املســيب - االســكندرية - جرف الصخر( في محافظة بابل وبطاقة )6000( م 3/ ساعة / 
تسليم مفتاح ، وبالنظر لتلكؤكم في تنفيذ إلتزاماتكم التعاقدية وعدم جديتكم في رفع وتيرة العمل 
في املشــروع آنفاً ، ننذركم إنذاراً نهائياً لزيادة وتيرة العمل وتدارك اإلنحراف خالل مدة )14( أربعة عشــر 
يوم من تاريخ تبلغكم بكتابنا هذا وبخالفه ســيتم إتخاذ اإلجراءات القانونية بحقكم بســحب العمل 
وتنفيذه على حســابكم مبوجب الفقرة )37( من العقد واملادة )65( من الشــروط العامة ملقاوالت أعمال 

الهندسة املدنية بجزئيها االول والثاني ودون الرجوع إلى احملاكم اخملتصة.
املهندس
عمار عبد الرزاق عيسى
املدير العام

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

وااللكترونية 
)اعالن رقم 1/ 2023( 

تدعو الشــركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية احدى 
تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن ذوي االختصاص للمشاركة في 
املناقصة املعلنة من قبلنا واملبينة تفاصيلها ادناه لقاء املبلغ املؤشر 

ازاءها وغير قابل للرد.

 
فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة مقر الشركة الكائن في الوزيرية 
لشــراء املناقصة أعــاله ومرفق معها كافة التفاصيل والشــروط 
وحسب الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط. ويهمل أي 

عطاء ال يتضمن الوثائق مع مراعاة ما يلي:- 
1- املوعد النهائي لغلق املناقصة )الســاعة الثانية عشر من ظهر 

يوم االربعاء املوافق 2023/1/18(.
2-تكون العطاءات نافذة ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ غلق املناقصة.

3-تقدمي التأمينات أألولية وبنسبة )1%( من قيمة العطاء على شكل 
خطاب ضمان او صك مصدق وخطاب الضمان نافذ ملدة ثالثة اشهر 

وفي حالة عدم تقدميها يتم اهمال العطاء.
4-ســيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفســارات املشــاركني في 

املناقصة وقبل أسبوع من تاريخ الغلق احملدد
5-تقــدمي العروض بثالثة ظــروف مغلقة ومنفصلــة )فني-جتاري-

املستمســكات( مع وصل شــراء املناقصة وبخالفه يهمل العطاء 
وتقدم بظرف واحد كبير ويثبت عليه اسم الشركة ورقم املناقصة 

والعنوان. 
6- ملئ وتصديق استمارة تقدمي العطاء اخلاصة مبقدمي العطاءات 

في الوثائق القياسية.
7-علما ان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

8-التقبل العطاءات الواردة عن طريق االنترنيت.
9-ارفاق كتاب عدم املمانعة من الهيئة العامة للضرائب لالشتراك 

في املناقصة لعام 2022
املهندس 
سفيان فوزي شعالن
املدير العام /وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد: 4193/ب/2022
التاريخ: 2023/1/15

املوضوع / اعالن بيع سيارة باملزايدة
املدعيان ) الدائن (// 1.علياء عبد احلسني عبود 2. 

علي عبد احلسني عبود 
املدعى عليها )املدين( // زينب لفته محسن

تنفيــذا لقرار احلكم الصادر من هذه احملكمة بالعدد 
)4193/ب/2022( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شيوع 
الســيارة املرقمة )36161 بغداد اجــرة نوع هونداي 
النترا صالــون اللون برتقالي موديــل 2011( وتوزيع 
صافي الثمن بني الشركاء كال حسب سهامه . فقد 
تقرر اعــالن عن بيعها باملزايــدة العلنية خالل )10( 
أيام اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتــني فعلــى الراغبني بالشــراء مراجعه هذه 
احملكمة مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة 10% من القيمــة التقديرية للعقار بصك 
معنون الــى )محكمة بداءة الكوت ( وســوف جتري 
املزايدة في اليوم االخير الساعة الثانية عشر ظهرا 
، واذا صــادف اليــوم االخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا للمزايدة 
ويتحمــل من ترســوا عليــه املزايدة اجــور االعالن 

واملزايدة .
القاضي
حیدر شعیوط سدخان

مواصفات
ســيارة / املرقمة 36161 بغداد اجــرة نوعها النترا 

موديل 2011 برتقالية اللون متكاملة االجزاء 
املالك: عبد احلسني عبود 

القيمــة التقديرية :/ 15،520،000 خمســة عشــر 
مليون وخمسمائة وعشرون الف دينار ال غيرها

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت 
العدد 157/ ش/2023

الى املدعى عليه / نسرين حامت 
شمران

املدعي )ســالم عبيــد كاظم(  أقام 
الدعــوى املرقمة اعــاله والتي طلب 
فيهــا دعوتــك للمرافعــة واحلكم 
النفقــة وجملهوليــة محل  بقطــع 
اقامتك وحسب اشعار مختار محلة 
داموك حي الضبــاط واملرفق بكتاب 
مركز شرطة الشهداء بالعـــــــدد 
392 فــي 2023/1/15 تقــرر تبليغك 
محليتــني  صحيفتــني  بواســطة 
رسميتني يوميتني للحضور امام هذه 
احملكمة بتاريخ 2023/1/25 الســاعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او مــن ينــوب عليك قانونا ســوف 
وحسب  غيابيا  بحقك  املرافعة  جتري 

االصول .
القاضي
سيف علي مهدي

شروط الكميةاسم املادة رقم املناقصة ت
تاريخ سعر الشراءالدفع

الغلق

1/ م / ص ك 1
هـ / 2023

نواظير ليلية 
حرارية مع 
ملحقاتها

90 
 تسعون

فقط

باألجل 
وبالدينار 
العراقي 

 250,000
مائتان 

وخمسون 
الف دينار

2023/1/8
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متابعة ـ الصباح الجديد :
أوضــح وزير الكهربــاء زياد علي 
فاضل، امــس االثنني، أبرز محاور 
مذكــرة التفاهم املوقعة مؤخراً 
مع شــركة “ســيمنز” األملانية، 
مبيناً أن تلك املذكرة تختلف عن 
ســابقاتها، في حني أشار إلى أن 
العجز بالتجهيــز يصل إلى 12 

ألف ميغاواط.
وقال فاضــل، إن “اختالف مذكرة 
التفاهــم التي وقعت مؤخراً مع 
االملانية عن سابقاتها،  )سيمنز( 
التــي تضمنتها  احملــاور  أن  هي 
هــذه االتفاقية جديــدة”، مبيناً 
أن “أهم هذه احملــاور هو موضوع 
اســتثمار الغاز املصاحب والذي 
لــم يســتثمر لفتــرات طويلة 
جداً، حيث أشــركنا )ســيمنز( 
باالســتفادة من كميــات الغاز 
التي حتترق فــي الهواء وحتويلها 
لدخول محطات  قابــل  غاز  إلى 
كبيرة  طاقات  إلضافة  االنتاجية 

للمنظومة الكهربائية”.
وأضاف فاضل في حديث لوكالة 
من  “واحداً  أن  الرســمية  األنباء 
منها  تعاني  التي  املشاكل  أكبر 
وزارة الكهربــاء نقــص الوقود”، 
مشــيراً إلى أنه “لزامــاً علينا ال 
بد من وضع حل أولى لهذا الغاز 
ســيضيف  كونه  واســتثماره 
ويقلل  للشــبكة  جديدة  طاقة 
تصرف  التي  التشغيلية  الكلف 

على استيراد الغاز”.
األخــرى  “النقطــة  أن  وأكــد 
والتي  باالتفاقيــة  األساســية 
االتفاقيات،  تتميز عــن جميــع 
هــو توجه الــوزارة لتحويل هذه 
إلى  تفاهــم  ومذكــرات  األوراق 
مشــاريع على أرض الواقع خالل 
فترة قصيرة”، موضحاً، أنه “بعد 
عقدنا  التفاهم  مذكــرة  توقيع 
اجتماعات سريعة وطلبنا حضور 

اجلانب األملاني )ســيمنز( لغرض 
للمشاريع  اجلداول  بإعداد  املضي 

املوقعة ضمن املذكرة”.
ومضى وزير الكهرباء إلى القول، 
“إننا ســنعمل على تنفيذ اجلزء 
األكبر من املذكرة واملضي بتوقيع 

العقود خالل 2023”.
والتوزيع، أشــار  النقل  وبشــأن 

الوزير، إلى أن “شــركة )سيمنز( 
ستقدم دراسة تفصيلية لوضع 
حيث  الكهربائيــة  املنظومــة 
ســتكون النقل والتوزيع  نقطة 
اساسية واحملور األول في الدراسة 
مع  بالتنسيق  ستشخص  التي 
الوزارة مناطــق اخللل والضعف 
وانخفــاض الفولتيــة ومناطق 

أن  إلى  الفتــاً  التجهيــز”،  عجز 
“الدراسة ستقدم خالل 3 أشهر 
وتقدم مقترحــات وحلول وهذه 
جــزء منها يتعلق مبجــال انتاج 
الطاقة وجزء اآلخــر نقل وتوزيع 

الطاقة”.
وحول مجال االنتــاج، ذكر الوزير 
أن “هنــاك توجهني وهو إنشــاء 

ويبدأ  العــام  هذا  خالل  محطة 
التنفيذ بها لذي قار بحدود 600 
ميغــاواط، والنقطة الثانية هي 
ميغاواط  بـــ2000  تبدأ  محطة 

وتعتمد على الغاز املصاحب”.
وفي مجال النقل والتوزيع، بنيَّ أن 
“هناك عدداً من املشاريع املهمة، 
أول هــذه املشــاريع 5 محطات 

لنقل الطاقة تــوزع على عموم 
احملافظات ضمن مناطق االختناق 
  MVA 1000 ســعة كل محطة
اختناقات  بحل  ستسهم  والتي 
للمحافظــات التــي تعاني من 
أن  إلى  الفتــاً  التجهيز”،  ضعف 
 132 20 محطة  “هناك أكثر من 
احملافظات حلل  بني  والتي ستوزع 

االختناقات”.
وبني ان “شركة )سيمنز( ستقوم 
10 محــوالت  أيضــا بتجهيــز 
حتويليــة بســعات جديــدة لم 
العراق  بشــبكة  للعمل  تدخل 
منذ تاســيس الكهربــاء تصل 
 MVA 500 ســعة الواحدة منها
“، الفتــاً إلى أن “احللول درســت 
األسبوع  وسنعمل  )سيمنز(  مع 
القــادم على مناقشــة الكلف 
الالزمة لتنفيذ املشاريع وهي من 

مسؤولية الوزارة”.
ولفت إلــى أن “املرحلــة األولى 
مشاريع   6 تشمل  االتفاقية  من 
مــدة تنفيــذ جزء منهــا خالل 
ســنة واجلزء اآلخر سنتني، حيث 
أن االتفاقيــة تتراوح من ســنة 
إلى 3 ســنوات”، مشيراً إلى “إننا 
التخصيصات  لتوفير  سنسعى 
الالزمة مبجلــس الوزراء للمضي 
بها خالل العــام احلالي”. وبنّي أن 
“العجز بالتجهيز يصل إلى أكثر 
من 12 ألــف ميغاواط”، موضحا 
أن “جزءاً من هذا العجز سيعالج 
من خالل من مشــاريع )سيمنز( 
واجلــزء اآلخــر ســيعالج عبــر 
استثمارية  لشــركات  مشاريع 
كبرى عاملية، فضالً عن االعتماد 
علــى الطاقــة املســتوردة من 
دول اجلوار وهناك مشــاريع قيد 
هيئة  مع  البصرة  باجتاه  التنفيذ 
الربط اخلليجي وبغداد مع اجلانب 
اجلانب  مع  واملوصل  الســعودي 
األردني والتــي تكون ميزتها هي 

متابعة ـ الصباح الجديد :
املتحــدة امس، من  األمم  حــذرت 
أن التباطــؤ االقتصــادي العاملي 
ســيجبر املزيد مــن العمال على 
اجلودة  منخفضة  وظائــف  قبول 
وذات أجــور منخفضة في 2023، 
فــي الوقت الــذي يلتهــم فيه 

التضخم زيادة األجور.
الدولية  العمــل  منظمة  وقالت 
التابعة لألمم املتحدة إنه مع ارتفاع 
الدخل،  من  أسرع  بوتيرة  األسعار 
فإن أزمة تكلفة املعيشة ستدفع 
باملزيد من الناس إلى الفقر، بينما 
ترتفــع معدالت  أن  املتوقــع  من 

البطالة في جميع أنحاء العالم.
الدولية  العمــل  منظمة  وبينت 
الالئق  إن العجز في إيجاد العمل 
قد تفاقم بســبب أزمات متعددة 
االزمة  ذلــك  ومتداخلــة، مبا في 
الروســية األوكرانيــة، والتوترات 
اجليوسياسية الناشئة، والتعافي 
غير املتكافــئ من جائحة كوفيد 
في  االختناقات  واســتمرار   ،19  -

سلسلة التوريد.
تقريرها  فــي  الوكالــة  وقالــت 
العاملــي  للتوظيــف  الســنوي 
“لقد  االجتماعيــة:  والتوقعــات 
أوجــدت هــذه الظــروف معــا 

 ، التضخمــي  للركــود  ظروفــا 
تضخــم مرتفع ومنــو منخفض 
في نفس الوقــت - ألول مرة منذ 

السبعينيات”.
وبحســب “الفرنســية” اظهــر 
التقرير أن العمالــة العاملية منت 
2.3 في املائة العام املاضي، ولكن 
من املتوقع أن تتوســع بنســبة 
واحد في املائــة فقط هذا العام، 
إلى ما يقرب من 3.4 مليار شخص 

يعملون.
ومــن املتوقع أن تصــل البطالة 
العاملية إلى 208 ماليني شــخص 
هذا العام، مبعدل بطالة يبلغ 5.8 

فــي املائة. وبلغ معــدل البطالة 
العاملية 192 مليونا في 2019 قبل 
أن يرتفع إلى 235 مليونا في 2020 

مع اندالع جائحة كوفيد.
وقال التقرير إن األشــخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 و24 عاما 
في  شــديدة  صعوبات  يواجهون 
واحلفاظ  العثور على عمــل الئق 
العمل  منظمــة  ودعــت  عليه. 
الدولية إلى زيادة االســتثمار في 
ثلثي  إن  قائلة  والتدريب،  التعليم 
القوى العاملة الشبابية العاملية 
إلى مجموعة أساســية  “تفتقر 
من املهــارات”، مما حــد من فرص 

ذات  أعمال  إلى  ودفعهم  عملهم 
جودة منخفضة.

وواضحت منظمة العمل الدولية 
فــي تقريرها أن هنــاك ما يقارب 
مليــاري عامل في جميــع أنحاء 
العالم يعملــون في وظائف غير 

رسمية العام املاضي.
الدولية:  وقالت منظمــة العمل 
“بالنظر إلى االرتفــاع الكبير في 
عدم اليقني فيما يتعلق باملســار 
املستقبلي لالقتصاد العاملي، فإن 
التوسع في التوظيف هو األسرع 
بــني العمــال غير الرســميني”، 
الرسمي  غير  القطاع  يقود  حيث 

بعدما  التوظيف  انتعاش  معظم 
بدأت جائحة كورونا.

كما بني التقرير أن في 2022، كان 
ما يقدر بـ 214 مليــون عامل، أو 
6.4 في املائة من جميع املوظفني، 
مدقــع،  فقــر  فــي  يعيشــون 
ويكسبون أقل من ما يعادل 1.90 

دوالر في اليوم.
وفي الســياق ذاته أكد مدير إدارة 
البحــوث في املنظمة ريتشــارد 
العاملية لن  أن العمالة  سامانس، 
تتعافى من اخلسائر التي تكبدتها 
19 قبل عام  خالل جائحة كوفيد 

.2025

متابعة ـ الصباح الجديد:
 توقع محللون نفطيون، اســتمرار 
اخلام خالل  النفط  أسعار  مكاسب 
األســبوع اجلاري، بعدما حققت في 
ختام األسبوع املاضي أكبر مكاسب 
أسبوعية منذ تشرين األول املاضي 
مدفوعة بتعافــي الطلب الصيني 
بعد تخفيف قيــود اإلغالق وتراجع 
الــدوالر األمريكــي وفــق العالقة 

العكسية مع أسعار النفط.
وأوضح احملللــون أن احلظر املفروض 
علــى النفــط الروســي وفــرض 
مجموعة الســبع واالحتاد األوروبي 
للحد األقصى لســعر بيع النفط، 
األســعار  ارتفاع  في  يتســبب  لم 
بسبب استمرار بيع اإلنتاج الروسي 
إلــى الهنــد والصــني، اللتني لم 

تشاركا في السقف السعري.
وتوقع اخملتصون أن إعادة فتح الصني 
وإنهــاء العمل بسياســات “صفر 
كوفيد” سيؤدي إلى انتعاش الطلب 
اقتراب  النفــط، خاصة مــع  على 
موســم السفر اآلســيوي املرتبط 

بعطلة رأس السنة القمرية.
وأشــار احملللون إلى أهمية اجتماع 
وزراء جلنــة املراقبــة فــي “أوبك +” 
في مطلع شــباط املقبل ملناقشة 
واســتعراض  اإلنتاجية  احلصــص 
والطلــب  العــرض  مســتجدات 
واخملزونــات ورفــع التوصيــات إلى 
االجتمــاع الوزاري املوســع للنظر 
في مدى إمكانية اســتمرار العمل 
القياســية  اإلنتاج  بتخفيضــات 
البالغــة مليونــي برميــل يوميا، 
املطبقة منذ تشرين الثاني املاضي.

ويقول روس كيندي العضو املنتدب 
لشــركة “كيو إتش أيــه” خلدمات 
اإليجابية  املعنويــات  إن  الطاقــة: 
تعــود إلى الســوق النفطية، التي 

تعافــت مــن موجة ســابقة من 
اخلسائر وتتجه اآلن للصعود وسط 
الطلب  مبكاســب  التفاؤل  اجتياح 
الصينــي بعد إنهاء اإلغــالق وبدء 
مشيرا  اآلسيوي،  العطالت  موسم 
إلى أن الســوق النفطية مستقرة، 
بحســب تأكيدات سهيل املزروعي 
وزير الطاقــة اإلماراتي، الذي ذكر أن 
العقوبات وفرض ســقف ألســعار 
اخلام الروســي لــم يضغطا على 

سوق النفط.
املراقبة في  إلى أن اجتمــاع  ولفت 
حتالف “أوبك +” في مطلع الشــهر 
تطــورات  سيســتعرض  املقبــل 
الســوق النفطية، خاصة في ضوء 
تعزيــز محتمل قــوي للطلب من 
الصني، حيث ســتتم مراجعة تأثير 
تخفيضــات إنتــاج اجملموعــة في 

بيانات العرض والطلب العاملية.
من جانبــه، يقول دامير تســبرات 
مديــر تنمية األعمال في شــركة 
“تكنيك جروب” الدولية: إن أســعار 
النفط اخلام حققت أول مكســب 
أســبوعي منذ أكتوبر املاضي، وهو 
مؤشــر إلى التعافي وعــودة وتيرة 
املكاســب في الســوق، خاصة مع 
اقتــراب تطبيق احلظر األوروبي على 
املنتجات النفطية الروســية في 5 

فبراير املقبل.
وأشــار إلــى أن حظــر املنتجــات 
الروســية سيسهم في  النفطية 
تصعيد جديــد في التوتر بني الدول 
الغربيــة وروســيا خاصــة بعدما 
توعدت روسيا بخفض اإلنتاج ومنع 
بيع النفــط للدول املشــاركة في 
الســقف الســعري، بينما تسارع 
أوروبا إلى خطط إحالل واســتبدال 
املورديــن بعــد عقــود طويلة من 
االعتماد الكامل على النفط والغاز 

إلى أن مجموعة  الروسيني، مشيرا 
تطبق  الســبع  الصناعية  الــدول 
دوالرا   60 حاليا سقفا سعريا قدره 
للبرميل على النفط الروســي مع 
املنقولة  الروسي  اخلام  واردات  حظر 

بحرا.

من ناحيته، يقــول بيتر باخر احمللل 
الشــؤون  ومختــص  االقتصــادي 
القانونيــة للطاقــة: إن العقوبات 
الغربية على روسيا لم متثل تهديدا 
العاملي، خاصة  النفطي  للمعروض 
مع اســتمرار اإلمدادات الروســية 

إلى وجهات آســيوية بديال للسوق 
األوروبيــة، موضحــا أنــه لم يكن 
على  الســبع  لســقف مجموعة 
الشحنات الروسية تأثير كبير بعد، 
حيث مت تداول خام األورال من الدرجة 
الرئيسة أقل بكثير من مستوى 60 
دوالرا للبرميل في األسابيع األخيرة.

وأضــاف أنــه على الرغم مــن تأثر 
صادرات روســيا مــن النفط اخلام 
اجلديدة،  العقوبات  بســبب  نسبيا 
فقد عززت روســيا التشــغيل في 
التخزين  منشآت  ومألت  مصافيها 
لديها للحفــاظ على تدفق صنابير 

اإلنتــاج، الفتا إلى توقع “ســتاندرد 
آند بــورز جلوبال” أن ينتعش اإلنتاج 
الروســي مبقدار 400 ألــف برميل 
يوميــا بحلول الربع الرابع من العام 
اجلاري وأن يكــون تأثير العقوبات ال 
ميثل أكثر من تراجع بنسبة خمسة 
إلى ســبعة في املائة خــالل العام 

اجلاري.
ناهار مختص  أرفــي  تقول  بدورها، 
شــؤون النفط والغاز في شــركة 
إن  الدولية:  ليدرشــيب  أفريــكان 
تعافــي الطلب املتوقع ســيعطي 
دفعة جيدة ألســعار النفط اخلام، 

موضحــة أن إعــادة االنفتــاح في 
الصني ميكن أن تقلب أسواق النفط، 
حيث من املرجــح أن تنتعش واردات 
الصني من النفــط اخلام بنحو 800 
ألف برميل يوميا خالل العام اجلاري 

لتلبية احتياجات الطلب.
ونوهت إلى أن رقعة النفط الصخري 
الزيتي في الواليات املتحدة أصبحت 
مــرة أخرى محور اهتمام الســوق، 
لكــن هــذه املــرة ألنهــا ال تنمو 
بالطريقة التي اعتادت عليها، حيث 
تتوخى أنشطة التنقيب عن النفط 
الصخــري احلذر ألول مــرة منذ بدء 
مضيفة  الصخــري،  النفط  طفرة 
أن منتجي النفــط الصخري ليس 
لديهــم بالفعل خطط للعودة إلى 
وضع النمو بأي ثمــن بغض النظر 
عن ســعر النفط مشــيرة إلى أنه 
معلومات  إدارة  توقعــت  ذلك  رغم 
الطاقة األمريكيــة أن يرتفع إنتاج 
النفط فــي الواليــات املتحدة من 
11.86 مليــون برميــل يوميا العام 
املاضي إلى 12.4 مليون برميل يوميا 

هذا العام.
مــن ناحية أخــرى، وفيمــا يخص 
املاضي،  األسبوع  األسعار في ختام 
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية 
تعامــالت اجلمعة، مســجلة أكبر 

مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.
اخلام  أســعار  ارتفاع  مــع  ويتزامن 
الــدوالر ألقل مســتوى في  تراجع 
سبعة أشهر وزيادة األدلة املتعلقة 
بارتفــاع الطلب علــى النفط في 

الصني.
وعند التســوية، ارتفعــت العقود 
اآلجلة خلام برنت بنحو 1.5 في املائة 
إلى 85.28 دوالر للبرميل، مســجلة 
مكاسب أســبوعية بنحو 8.6 في 

املائة.

كما صعدت عقــود اخلام األمريكي 
بنســبة 1.9 فــي املائة مســجلة 
79.86 دوالر للبرميل، محققة بذلك 
8.4 في  مكاسب أسبوعية بنسبة 

املائة.
ارتفاع  عــن  البيانــات  وكشــفت 
مشتريات الصني من اخلام في اآلونة 
األخيرة بجانب زيادة احلركة املرورية 

في شوارع البالد.
من جانب آخــر، ذكر تقريــر “بيكر 
اإلجمالي  العدد  أن  األمريكي  هيوز” 
ملنصات احلفر النشطة في الواليات 
املتحدة ارتفع مبقدار 3 هذا األسبوع، 
مشــيرا إلى ارتفــاع إجمالي عدد 
احلفــارات إلى 775 هذا األســبوع - 
174 منصة أعلى من عدد احلفارات 
2022، و300 منصة  هذه املرة فــي 
أقل من عــدد احلفارات فــي بداية 

2019 قبل انتشار الوباء.
ولفــت التقريــر إلى ارتفــاع عدد 
الواليات  فــي  النفطية  احلفــارات 
األســبوع،  هذا   5 مبقــدار  املتحدة 
لتصــل إلــى 623 وانخفــض عدد 
منصــات الغاز مبقــدار 2 إلى 150، 
بينمــا بقيــت احلفــارات املتنوعة 
على حالها عند 2. وأشــار التقرير 
إلــى ارتفــاع عــدد احلفــارات في 
حوض بيرميان مبقــدار ثالثة، بينما 
ارتفع عدد احلفــارات في إيجل فورد 

مبقداراثنان .
ولفــت التقريــر إلى ارتفــاع إنتاج 
املتحدة  الواليات  اخلام فــي  النفط 
إلى مســتوى 12.2 مليــون برميل 
في  املنتهي  األســبوع  فــي  يوميا 
6 ينايــر، وفقا آلخر تقديــرات إدارة 
األســبوعية،  الطاقة  معلومــات 
بينما ارتفعت مستويات اإلنتاج في 
ألف   500 مبقــدار  املتحدة  الواليات 

برميل يوميا مقارنة بالعام املاضي.

محاور التفاهم مع سيمنز تختلف عن السابقة
واشركناها باالستفادة من الغاز المصاحب

أوردت ان عجز التجهيز يفوق 12 ألف ميغاواط..الكهرباء: 

بغداد ـ الصباح الجديد :
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  انخفضت أسعار 
في األســواق احمللية بالعاصمــة بغداد، وفي 
اســواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس 

االثنني.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 418 الف دينار، وسعر شراء 414  الف 
دينــار، فيما كانت اســعار البيع صباح امس 

االحد 321 الف دينار للمثقال.
وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
ايضا عند 388 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

384 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 420 الف دينار و 430 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 390 الفاً و 400 الف دينار.
اما اســعار الذهــب في اربيل فقد شــهدت 
انخفاضــا أيضا حيث بلغ ســعر بيع مثقال 
ذهــب عيار 24 للبيع 480 الف دينار، وســجل 
عيار 22 للبيع 440 ألف دينار وسجل عيار 21 
بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 للبيع 

360 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت ادارة اجلمــارك الصينية، امس االثنني، 
عن ارتفاع الصــادرات النفطية العراقية الى 
املصافــي الصينيــة املســتقلة البالغة 32 

مصفاة الى نحو النصف خالل عام 2022.
وأظهــرت االدارة فــي إحصائيــة لهــا ، ان 
“الصــادرات العــراق النفطية الــى املصافي 
الصينيــة املســتقلة ارتفعت الــى 12.738 
مليون طــن متري او ما يعادل ) 92.987 مليون 
برميل( ومبــا يعــادل ) 7.748 مليــون برميل 
شهريا(، مرتفعا بنسبة %45.3 عن عام 2021 
الذي بلغت الصادرات فيهما 8.767 مليون طن 
متري أو ما يعادل )63.999 مليون برميل( او ما 

يعادل )5.333 مليون برميل شهريا(”.
واضافت ان “العراق جاء باملرتبة اخلامســة في 
صادرات النفط للمصافي الصينية املستقلة 
خالل عــام 2022، حيــث جــاءت ماليزيا اوال 
بصــادرات بلغــت 46.466 مليــون طن متري 
تليها روســيا بصادرات بلغت 30.682 مليون 
طن متري تليهــا ثالثا الســعودية بصادرات 
بلغت 21.831 مليون طن متري تليها اإلمارات 
مليون   21.378 بلغــت  بصــادرات  خامســا 
طن متــري”، مبينة ان “عمان جــاءت باملرتبة 
السادســة بصادرات بلغت 1.790 مليون طن 
متري”. واشــارت الى ان “املصافــي الصينية 
املستقلة انخفض استيرادها من النفط اخلام 
خــالل عام 2022 ليبلــغ 173.225 مليون طن 
متري منخفضا بنســبة %2.3 عن عام 2021 
الذي بلغ استيرادها من النفط اخلام 177.244 

مليون طن متري”.

انخفاض اسعار الذهب 
في اسواق بغداد وإقليم 

كردستان

ارتفاع صادرات النفط 
العراقية الى المصافي 

الصينية المستقلة خالل عام

208 ماليين عاطل في 2023 .. و214 مليون يعيشون على أقل من دوالرين يوميا

تفاؤل بارتفاع أسعار النفط مع بدء موسم العطالت اآلسيوي وال نقص في اإلنتاج الروسي
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 3064/ب/2022
التأريخ: 2023/1/16

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية وعــن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلسل 2366/110 جزيرة وخالل ثالثون 
يــوم اعتبارا من اليــوم التالي للنشــر وإذا صادف يوم 
الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام 
الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة محكمة البداءة، 
فعلــى الراغبني بالشــراء احلضور في املــكان والزمان 
التأمينــات القانونية  املعينني مســتصحبني معهم 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رســم تسجيل العقار 
بنســبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من 

الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقــار عبارة عن بناية مفرزة بصورة غير رســمية 
الى محلني كل واحد ذو بابني غير مشغولة من أي احد 
ومشتمل وشــقتني واملشتمل مؤلف استقبال وصالة 
ومطبخ وغرفة وحمام ومرافق صحية والشــقة األولى 
والتي تقع في الطابق العلوي وميكن الوصول اليها عن 
طريق سلم ومؤلفة من صالة وغرفة ومطبخ وصحيات 
مشتركة وغير مشــغولة من احد اما الشقة الثانية 
مؤلفة من صالة وغرفة ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
وعموم العقار مبني من الطابوق ومسقف الكونكريت 

املسلح ومجهز باملاء والكهرباء
2- مساحة العقار 121,89 م2.

3- القيمة املقــدرة للعقار مائة وســتون مليون دينار 
فقط

4- املشــتمل والشــقة الثانيــة مشــغولة من قبل 
مستأجر

فقدان اجازة فرن النتاج 
الصمون

فقــدت اجــازة فــرن النتــاج 
الصمون )افران السجاد( صادرة 
مــن وزارة التجارة / الشــركة 
بإسم  احلبوب  لتصنيع  العامة 
)طارق صبار شــاوي( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها

فقدان وصل 
الصادرة  الوصــوالت  فقــدت 
مــن مديريــة بلديــة احملاويل 
كاظم  شــهيد  حسام  باسم 
رقــم الوصــل 603214 بتاريخ 
2020/9/21 ورقم الوصل الثاني 
 2017/11/12 فــي   1578351
على من يعثر عليه تســليمه 

الى جهة االصدار

فقدان وصل
فقد الوصــل املرقم 050439 في 
الصــادر مــن مديرية   2021/9/8
بلدية الناصرية والذي يحتوي على 
مليون   1080000 مقــداره  مبلغ 
العائد للسيد  دينار  الف  وثمانون 
حسن عبد الهادي محمد شنون 
على من يعثر عليه تسليمه الى 

جهة االصدار

اعالن
الى ذوي املفقود / بشار 

حميد عبد اهلل الدراجي/ 
تولد 1982 /اسم االم زخلة 

جاسم احمد الدراجي
تقــرر تبليغكــم عن طريق 
النشــر باحلضــور الى مقر 
كهرباء  شــبكات  )قســم 
صــالح الديــن / الكائن في 
ســامراء / القلعــة لتدوين 
اللجنــة  امــام  اقوالكــم 
لهذا  املشكلة  التحقيقية 
ثالثون  مــدة  وخالل  الغرض 
النشــر  تاريخ  مــن  يومــاً 
لضمــان حقوقكــم وعند 
عدم حضوركم سيتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقة.

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنايات واسط - الهيئة 

األولى
العدد : 1 / ج / 2023 
التاريخ : 11 / 1 / 2023
إلى املتهم الهارب / صادق فاخر 

خلف طهير الالمي
م /إعالن

بالنظر جملهوليــة محل أقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضيــة املرقمة أعــاله وفق املادة 
)1/412( ق 0 ع فقــد تقــرر تبليغك 
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــالن 
محليتني باحلضور أمام هذه احملكمة 
فــي 2023/2/12 وفــي حالــة عدم 
حضورك سوف جتري احملاكمة غيابياً 

حسب األصول.
القاضي

صادق صبري اجلبوري 
رئيس محكمة جنايات واسط / 
الهيئة االولى 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 2951/ش/2022
التاريخ: 2023/1/16

اعالن
الى/ املدعى عليه )نبيل شريف 

فرهود(
اقامت املدعية )نهاد حســن كحيم( 
الدعــوى املرقمة اعــاله تطلب فيها 
التفريــق منــك للهجــر وحيث انك 
الوقت  االقامة فــي  مجهول محــل 
احلاضر حسب شــرح القائم بالتبليغ 
ومختار املنطقــة عليه تقرر تبليغك 
بالصحف احملليــة للحضور امام هذه 
احملكمــة او مــن ينوب عنــك صباح 
ستجري  وبعكســه   2023/1/24 يوم 
وفق  وعلناً  املرافعة بحقــك غيابيــاً 

االصول.
القاضي
غسان خضر محمد

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة

مديرية أحوال بغداد / الرصافة
قسم شؤون أحوال بغداد / الرصافة
العدد: 1218
التاريخ: 2023/1/11

م/اعالن
قــّدم املواطــن ) مقتدى عــدي عبد 
الكاظــم(  دعــوة قضائيــة لتبديل 
)اســم( وجعلة )حســام( بــدال من 
مراجعة  اعتراض  لديه  فمن  )مقتدى( 
هذه املديرية خالل )15( خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية بطلبه استناداً الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم ..... مع التقدير
اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 149
التاريخ/ 2023/1/15

الى/ املفقود / 
بشار مصطفى خليل ابراهيم

م/ اعالن
بتاريــخ 2023/1/15 قدمــت املدعــوة ) 
سعديه بتال عبد( طلباً الى هذه احملكمة 
تطلب فيه اصدار حجة احلجر والقيمومة 
عليــك لغرض القيــام بإدارة شــؤونك 
حيث ثبت فقدانــك باألوراق التحقيقية 
والصادرة من محكمة حتقيق هيت عليه 
قررت احملكمــة اإلعالن عنك بصحيفتني 
او ارســال من  محليتني وعليك احلضور 
ينوب عنــك خالل مدة ثالثــون يوماً من 
تاريخ النشــر وفي حالة عــدم احلضور 
سوف تقوم احملكمة باإلجراءات القانونية 

الالزمة.
القاضي
عمر فهد سلطان 

7 اعالن

ع/ مدير القسم التجاري

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 37
التاريخ: 2023/1/8

ملحق اعالن مناقصـة رقم )111(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» جتهيز حفارات برمائية عدد 4 لدائرة تنفيذ اعمال كري االنهر »

الحقاً إلعالننا ذي العدد )1464( واملــؤرخ في 2022/12/20 اخلاص 
باملناقصة أعاله تقرر تعديل النص الوارد في اإلعالن » من منشــأ 
املاني حصراً » ليكون » من منشــأ املاني او ياباني او امريكي » لذا 

اقتضى التنويه
احمد منفي جودة
محافظ املثنى

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار 

جلنة البيع واإليجار
العدد : 130
التاريخ : 2023/1/16

م/ تنويه

احلاقاً بإعالننا املرقم )124( في 2022/12/29 املنشــور بجريدة 
الصباح اجلديد بعددها املرقم )5047( في 2023/1/3 وبناًء على 
ما جاء بكتاب مديرية بلدية كرمة بني سعيد املرقم 113 في 
2023/1/12 واملتضمن )لقد مت االعالن ســهواً عن ايجار اخملزن 
املرقم 50/1877 مببلغ التقدير 450,000 اربعمائة وخمســون 
الف دينار واملبلغ الصحيح هو 6,000,000 ستة ماليني دينار( 

لذا اقتضى التنويه
م.ر.مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار
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ثقافة 8

قصة

شعر

شوقي كريم حسن
وقٌح ذاك الولد الذي كان يتأمل سيدوري وهي 
تعــد العدة،لغرض ترويض انكيــدو، القاطع 

للطريق،وغير املكترث لذاك امللك
البهي قلقميش،،السادر في غّيه..الذي ماترك 
انثــى اوروكية اال والمس جســدها الفخاري 
املليء بروائح الفرات التي كان يعشــقها،(!! 
الولد الوقح،من دون دراية منه،مد يده اليمنى 
الى ما بني فخذيه،متلمساً افعاه اخلاتلة،افعى 
يقــول عنهــا والده،كاهــن املعبد،العابــث 
بالكلمات،الرجال مــن دون افاع »تتدندل« بني 
ســيقانهم الحتترمهم ذكورتهم،وترى فيهم 
االلهة مجــرد خياالت ظل يتوجب امتهانهم، 
الرجــل افعى،،واالنــاث حمامات بيــض يلّوّن 
االفاعي،فترفع  غــرور  يرضــي  مبــا  احلكايات 
الطرقات،احملاطة  وحشــة  مراقبة  رؤوســها 
بخيبات االمل،،تبتســم ســيدوري متلمسة 
نفــور نهديها البارزتني مثل ســهام منتظرة 
االطالق،مكررة توسالت قلقميش في ان يكون 

ً منافس االرباب رفيقاً لدربه،،ومنقذا
الوروك التي تعيش تهديداً فاضحاً بزوالها!!

طائعاً  ســيكون  ســيدوري..-التكترث  قالت 
صاغراً بني يديك!!

ضحك البهي،بجلجلــة عالية الرنني،وبهدوء 
اخذ ســيدوري الى حضنه الذي ارجت مثل زلزال 
اهتياجاً،وشبقاً تدفق بني يديها اللتني مارستا 
بالسر  متقنة،مؤثرة،تعرف  بشــطارة  االغواء 
لكنهــا التود االفصــاح عنه،خــوف ان يعلن 

املناصف لالرباب هيبتهم غضبه،
منذ فتوتها االولى،علمتها ســيدة الصنعة، 
ان االســرار التعلن عند امريــن خاصني،اخلمر 

وهيامات الشبق املهدورة في حلظات رجاء
تطلقها حنجرة خائفة!!

رأت إليــه يتلمــس ثنايــا جســدها بخــذر 
اعمى،خطوط اكتشاف متعثرة لم تك تفهم 

مقاصدها قبل حلظة االنهيار!!
تنبر شفتاه املرجتفتان هلهاً،

—التتأخري..حاجتي اليه ملحة،،التهدأ لواعج
اوروك اال بني يديه،،محنــة خلق معاند حتتاج 

اجابة،،!!
/روحك مضطربة /احالمك تخوض في يباس،،/

ال ترمــي شــباكك  الى نهــر لعنته الهة 
اجلفاف../روحك فارغة وسؤاله ابتعاد/

صحراؤك  توســلك،  رايــات  ترفــع  فعالم 
تأمل/  لنفسك خيار  امتحان المحنة/اعط 

!/.. ودع مهمة اجمليء ليَّ
الوقح اخذته سيول االنتشاء،واضعاً  الولد 
رأســه الواج بلهب املراده بــني يديه،كلما 
ابتعدت املسافة تالشــت الوجوه،واختفت 
املرامات،،/ املســافات تقترب مادام ثمة من 
يهــم باجمليء..بيســر التفكير رفع رأســه 
متامالً بعينني كليلتني ، اوجعتهما رجوات 

االقتراب،
قال—ليتها ابعدته!!

قالت— ترقبك خواء،،،وخوفك توسل!
قال—ما من طريق يوصلني الى الغاية!!

قالت— مماشــيك مأهولة باالجابات أين هو 
السؤال؟!!

قال— ســؤال ابديتي جاء من هناك،،معابد 
تؤله الوهم..وتراتيل متجد الدم..!!

قالت—وأنت،.؟!!
على االتســاع فتــح عينيه،مراقباً معازف 
النايات،الشــاقة لقامات القصب/التلصق 

روحك فوق جدار خاٍو/التطلق سهماً صوب
اناث االفانني/ال ترِم ليلك باحجار الصمت/
التقصد غير مسارب درب يعرفك/الدروب

معاني االفصاح/ فغنــي بذكرها يامواويل 
القصب/!!

تتالشــى الرؤيــا او تغيــب فجأة،يتبادالن 
النظرات بحبور عاشق ميتم،اليجيد سوى 

غريب التصرفات واالفكار،.
قالت—اعياك االقتراب،،!!

رد  قلقميش بخدر انثــوي ،جعلها تبصره 
مبلــل التمني،—-ابــن القصب هــذا خذيه 

بعيداً!!
قالت—صعب مرادك،،النايات الجتيد ســوى 

االنصات الى انفاس عازفيها!!
رد الولد الوقح،شــاطباً مااليريد من الرؤيا، 
بصوت تعمــده رخياً بعذوبــة صوت طائر  

الكرسوع ،— الشيء يجيء من الروح سوى
الرغبات..الفكــرة لهو تشــيع االبتســام 

والتفكر.
اينك الى اين تروم الوصول؟

اســتفز الســؤال هدوء قلقميش،محركاً 
كــدرة خدره،اســتقام  مراقباً ســيدوري 

الســاقية لفتاها الوقح ،ما يشــتهي من 
خدر القصب

وطعمه املشتهاه!!
صاح الولد الوقح)أخ،،عفيه روحي شــگد 

حمل حسرات منج(
صاحت سيدوري،)بعد ان احتست مسرعة 
مــا رأته مســتقراً بني يديهــا)أخ من هذا 

الزمان وفعله املتردي(!!
صــاح قلقميش،بصوتــه االلــني من مترة 
برحي،متامــالً الولد الوقــح،) زمني دخان،.

قبول،،ازمنتكــم  هباء..زمنــي  ازمنتكــم 
رفض،،الخيــار ســوى مــا ســلكناه من 
الطرقات سوية(!! اطلقت ثماالت سيدوري 
التي اخذت الولد الوقح الى حضنها رعوداً 
من الضحــكات التي امطرت كــدراً على 
وجه قلقميش الذي حتيره خيارات سيدوري 
الوقحة،ما كان عليه االستســالم ومعرفة 
دون االســتعانة  الى غاياته  املوصل  الدرب 
باملرأة الشــديدة الكراهية له/سيدوري ربة 

شبق واكاذيب
ولهاثات انفاس فاسدة،،اوروك متجد رضاها 

فمن ميجد بعد االن رضاي،.وكيف!!
تقيــأ الولد الوقح،لهاثه فــوق اثداء االنثى 
املصابة بداء التأوه الدافع الى االشــتهاء، 

قلقميش،اســقط هيبته بــني يدي االنثى 
االمكــر من ابــن اوى،ترمي به بعيــداً وما 
أوبته ببطء..بطء  ان تســحب خيط  تلبث 
مبالغ فيــه، يتابــع خطــوات محنه،غير 
مــكارث برغبــات الولد القــح وانهزامات 
اوروك  امامه، سيدوري،،ســيدة  ســيدوري 
االلهة  رغبــات  لــكل  املطلقة،احلاضنــة 

وفجورهم /هي التي رأت
كل شيء،،لكنها كتمت السر وما اعلنته 

حتى لوجودها الراغب باالعالن!!
قــال الولد  الوقــح ضاحكاً—-الســر،، ما 

احتجت لشيء سواه!!
قالت املرأة ناهرة.—وما حاجتك اليه!!

اخذ الولد الوقح رأســها املليء باالســرار 
الــى مابني يديــه احلاذقتني باالكتشــاف..
حاولت التملــص النها عرفت ان اللحظات 
هتك  حلظات  استمرت،ســتكون  ان  االتية 
االسرار وافتضاحها، بهدوء ماكر قبلَّ مابني 

احلاجبني بتؤدة العارف للمرام، نزفت الروح
امانيها،انهمراً  تاوهاتها الغيــة مايعكــر 
متوســلني افتضحاهمــا، الــذي اصــاب 

قلقميس باخلبال،اقتعد ارض احلانة ثاغباً،
)آحاه يامراد گلبي( تفتــت صخور املواجع 
املثقلة باخلطايا  املــرأة  ،زحفت  االرجاء  بني 

الى حيث متزقت ثيــاب الوقار)كانت تفقه 
الســر،لكنه يتعمــد االبقاء علــى كوامت 
أم  بحنو  رأســه  شــعر  الرفض،مســدت 
،بكى العنــاً ازمنته التــي منحته كبرياء 

العجز،وفوضى الوضوح،
قال—-االسرار عجز خطايا..!!

قالت—دورة وضوح وقبول عناد!!
قال—- الجدوى من هذر عاجز!!

قالت— بلواك ليل وضوحه محنة. وظلمته
ابتالء!!

صاح قلقميش متوجعاً—اما اكتفيتم!!
غادرت سيدروي محنة االنتظار الذي اصاب 
وجه الولد الوقــح باضطراب خجل،جعله 

يضع رأسه بني يدي االنثى الراعفة مودة،
اللوحة اعيت احالم قلقميش،فتعثرت عند

ابــواب رغبته بأن التكشــف االنثى ســر 
االنتهاء،

قال الولد— ثمة حقيقة حتتاج الى اعالن بني 
بيوتات اوروك!!

قالت سيدوري—ســر اليعرفه ســواي..وما 
احتاج اعالنه..!!

الكشــف  حلظة  قلقميش—-اتعبتني  قال 
واسقطت هيبتي!!

قالت سيدوري—هيبة قحط وغلو روح..
ما كنــت تريــد الكشــف،،لكنها حلظة 

االنهمار التي خانتك وفضحت االنهدام!!
قال قلقميش—ماكان امامي سوى املعرفة

الوهيتي اوقعتها ثلث انسانيتي في حبائل
شــهواتها،،،الفعل جبــروت روح ال حكمة 

عقل!!
صــاح الولــد الوقح،الطائر فــوق الرؤوس 

مخترقاً سماوات اوروك وعفتها.
—السر..السر..السر!!

استيقظت املدينة على طبول حروبها،لترى 
قلقميش وهو يستعد حلروب مجازفة،التثير 
ســوى غبار عزلته منتظراً االنســان الذي 
روضته ســيدوري ، ليعلن حربه،اخلاســرة 
دون عناء،الولد الوقح ،مللم معازف النايات، 
معلنــاً/ لــم يــر قلقميش ســوى عفته 

املقهورة،
عفة حتيطها االكاذيب،،لــذا نراه لم يترك 
بنتاً النها اال بعد اجللوس بني يديها والبكاء 

بصمت مريع،السر اختفاء االناث،وخوف
قلقميش من الفناء دون ان يترك اثراً.

علي إبراهـيم الدليمي
بدعــوة جميلة عطرتها الشــاعرة علياء 
وبحضور  القصائد(،  حتلو  )معكم  املالكي: 
نخبــة متميــزة مــن الشــعراء واألدباء 
واملثقفــني العراقيــني، وعلــى قاعة بيت 
العود في مقر مؤسســة نخيــل عراقي، 
مت مســاء الســبت املاضي 1/14، اإلحتفاء 
بتوقيع الشاعرة علياء املالكي مجموعتها 
الشــعرية اجلديدة الصادرة عن دار مدبولي 
للنشر والتوزيع في مصر، بعنوان )أسقط 
سهواً( التي ضمت مجموعة من قصائدها 

والتي كتبتها على  اجلميلة  الشــعرية 
مدى ســنوات مضــت من مســيرتها 

اإلبداعية.
وقد قدم اجللسة الشاعر واالعالمي مضر 
االلوسي، مبقدمة تليق مبسيرة الشاعرة 
ومنجزها الشعري، واإلعالمي.. مصاحبة 
بأجمل عزف كمان للفنــان عدنان نزار، 
فضالً عن مداخلة نقدية للشــاعر علي 

اإلمارة في نصوص الشاعرة املالكي.
من قصائد الشاعرة علياء املالكي:

لسنا بحاجة لثياب جميلة
فالكرامة تستر العيوب
ال حاجة لألحذية أيضاً

فقد صنعنا من البساطيل
التي استهلكت في احلرب

صنادل جديدة
ال نحتاج لوظيفة محترمة

ال ننا سنحتاج ملسؤول محترم
ال نحتاج إلى مرتب شهري 
فأموالنا لن تكفي لتسديد

ضرائب السراق
كل ما نحتاج إليه صفعة واحدة

كي نستفيق
وندرك باننا لسنا بحاجة لشيء

إال للشرف
في عالم فاقد العذرية

ملاذا يستعصي علّي البكاء؟

شربُت ماء احلياة
عذوبة ومرارة

لعّل عيني تصبح نهراً
فأبكي

عندما يحني زمن البكاء..

أبكي عالقاتي
مع بشر

دفنوا ما تبقى من اإلنسانية

أبكي أمي
التي رحلت فجأة

ولم تنتظر زيارتي في الصيف

أبكي أحياء العرب
مكتظة بأجساد من خشب

أكلت أحالمها ديدان طفيلية

أبكي طفالً
ميشي بجوار أّمه

ميضغ خبزاً يابساً
وينبُش في القمامة

بحثاً عن ورق مقّوى للبيع

ً أبكي عجوزا
يجلس أمام باب خشبي

يضع إصبعاً في أنفه
وبقية األصابع تُسّبح

أبكي عيناً
ال تستطيع مقاومة اإلبرة احلاّدة

أبكي سجيناً
ال يستطيع احلصول على ورقة وقلم

يا معشر اإلنس واجلّن
متى ينام طفل

آمناً في حضن أّمه األرملة؟

متى تستمعون للصمت بينكم؟
متى تغلقون موبيالتكم وتقرؤون كتاباً؟

متى تقّبل امرأة رجالً في شوارعكم؟

كم كنُت أوّد
أن أبّلل بدمعي

رائحة الهواء الساخن
لعّل الرطوبة تقتحم شراييني

كي يجري الدم من جديد 
في جسٍد حتت الثلج

كم أنِت بعيدة 
أّيتها الشمس

هل من طريق يؤدي إليك؟
لم أكن أعرف أن في جوف البركان برودة

وسكينة في جوف العاصفة

*شاعر وكاتب من املغرب

الحان سيدوري الثملة!!

الشاعرة علياء المالكي .. تسقط سهوًا في قاعة نخيل عراقي

قراءة

 فالنص يكشــف عن حلظة مشــهدية 
درامية تتمحور حول نزعة انســانية وهو 
يحمل زخمــا تكثيفيا..ايحائيا ومعنويا.. 
مــع توتــر شــعري مؤثــث بالتداعيات 
والصور..اضافة الى اشــتغاله على بنية 
الغياب واحلضور لـ )حلب( املؤطر باملوحيات 
احلســية واملكان الذي يتخــذ حيزا فاعال 
كونه يتواشج مع البعد النفسي والذاتي 
مــن خالل  والهاجس  املــدار  فيشــكل 

االصطدام بالوقائع اليومية..
هناك قلبي/واني ها هنا اقف

كفاه صمتا/عساه اليوم يعترف..
عساه يقدر باالشواق يرسمني
عساه ينطقني/ يا ليته يصف

ارسلته بهيامي/ للتي سكنت جزئي
فيا ليتها بالكل تنتصف   ،ص56

اســتنطاق  يحــاول  فاملنتج)الشــاعر(   
اللحظات الشــعورية عبر نســق لغوي 
قادر على توليد املعاني من اجل توســيع 
الشــعرية  للجملة  الداللــي  الفضــاء 
الطاقــة االيحائية  بلغة متركــزت فيها 
التي  ودالالتهــا  وصورهــا  مبســتوياتها 
تســتنفر الذات لتوليــد حركية متوجية 
وصور مثيرة للدهشــة عبــر انزياحاتها 
اللغويــة املتعالقــة وااليقاع الشــعري 
وحدة  البصري)احلســي(..مع  والتشكيل 
موضوعيــة اطــرت التجربة الشــعرية 
تعلقها  بســمتني:اولهما  اتسمت  التي 
بالذاكرة عبر صورها الشعرية... وثانيهما 
تشبثها باملكان الذي هو امتداد لدرامية 
الصــورة التي مــن خاللها يتــم حتويل 

الذاكراتي الى شعري..
ما بيننا..أأقوله؟/ما بيننا....؟/ معناه موت 

احمر ان اعلنا..
مــا بيننا/ لو قلت عنــه ِكلمة/ طالت يد 

منها لتخنق صوتنا..
لو انني اشــعلت منه شــمعة//زحفت 

جيوش من ظالم نحونا..
ما بيننا ان ال ابوح برســمها/او باسمها/

فالكل يرقب بوحنا..  /ص42
الشــعرية  الصورة  على  يقــوم  فالنص 
التي تظهر فيها املــراة بتجليها االنثوي 
حاضرة على امتــدادات عتباته حتى انها 
شــكلت بؤرته املركزية مــن خالل تركيز 
اجلملة املكتنــزة بعواملها داخل هيكلية 
املتدفق شعوريا بوحدة موضوعية  البناء 
الذي خلقه  وفكرية يحلق حولها املعنى 
بابعادها  متميزة  لغة  املنتج)الشاعر(عبر 
دون  مــن  القلب  ودخولهــا  االنســانية 
استئذان من جهة واستفزاز الذاكرة من 

جهة اخرى..

فما لك التنسى/كفاك تخيال/كفاك بها/
عشت العذاب مواسما..

كفاك بذلت القلب/ انهيت كله/والبسته 
ثوبا من الطيف هائما..

وادخلته كل احلــروب مجردا/فعاد مهزوم 

املشاعر دائما...
كفاك/تظن الشــوك حسنا فانه/يكشر 

عن انيابه لك باسما  /ص93
 فالنص مبجمــل حتركاته الرامزة ودالالته 
اللفظيــة املعبرة عن احلالة الشــعورية 

والنفســية باســلوب دينامــي حالــم 
وعمــق داللي يتداخل والســياق اجلمعي 
بقدرتــه التعبيريــة اخملتزلــة لتراكيبها 
بتشــكله  اجلاهزة  للقوالب  واملتجــاوزة 
وفق تصميــم ينم عن اشــتغال عميق 
يعتمد اجلزئيات وينســجها نسجا رؤيويا 
يرقــى من احملســوس الــى الذهني..عبر 
ترجمة املنتج)الشــاعر( انفعاالته بنسج 
الفكرة  شعري يحقق وظيفته من خالل 
واالشــتغال داخل اللغة عن طريق خلق 
عالقات ما بني املفــردات بوحدة عضوية 
جماليا..  املتناســقة  بعواملهــا  متميزة 
فضال عن انتماء اخلطاب النصي الى اجملال 
البصــري الذي يعتمد بعــض املهيمنات 
والتمظهرات التي ترســخ نفســها في 
الذاكرة. كالتنــاص وبيت املتنبي)اذا رايت 
نيــوب الليث بــارزة فال تظــن ان الليث 
يبتســم(...اضافة الــى توظيــف بعض 
التقنيــات الفنيــة واالســلوبية التــي 
تتجســد في التنقيط )النص الصامت( 
الذي يتطلب قراءة نسقية ووعي باهمية 
بنحو  النصيــة  املعماريــة  الهندســة 
)املتلقي(  املستهلك  يستدعي  تشكيلي 
مللء بياضاتــه.. وهناك التكرار الدال على 
البنائية  جهة..والصفــة  مــن  التوكيد 
التي حتتضن دالالتهــا النصية واجلمالية 
من جهة اخرى..اذ انــه يعد من الظواهر 
التي تؤكد فكرٍة ما تســیطر علی خیال 
املنتج وشــعوره... اضافة الى  انه وسیلة 
من وسائل تشــكیل النبر املوسیقی في 
السياق الشعرّي واظهار جانباً من املوقف 
النفسّي واالنفعالّي..فضال عن انه ظاهرة 
فنّيــة حتفيزية تثــري دالالت النص وتزيد 

اخلطاب جماالً وائتالفاً نسقياً..
وبذا قدم املنتج)الشــاعر( نصوصا تقوم 
على التكثيف الداللي ووحدة موضوعية 
وجدانية وفق رؤيته املتكئة على االلفاظ 
املوحيــة الناســجة للصــور املتماهية 
والهــم الذاتي..مع متيزهــا ببنية درامية 

ولغة منطلقة من ضمير املتكلم)نا(..

علوان السلمان
النــص الشعري..تشــكيل صوتي وداللي 
يقوم على بعديني فنيني متداخلني،اولهما 
بصري وثانيهمــا جمالي..ايقاعي.. بوحدة 
بنائيــة تؤطر الفعل الشــعري واالنفعال 
الشــعوري لتحقيق رؤى املنتج التي تقوم 
بخلق صورها الكاشــفة عن روح التجربة 
وجوهرها باضفاء اخمليلة التي تفعل فعلها 

لتحقيق ذاته موضوعيا..
  وباســتجالء البناء الهيكلي للمجموعة 
الشــعرية )ابجدية احلب( تفكيكا وحتليال 
من اجل اســتنطاق صورها النصية التي 
نســجت عواملها انامل منتجها)الشاعر( 
زينــل الصوفي واســهمت دار ماشــكي 
فــي نشــرها وانتشــارها/2014... كونها 
تكشف بقاســمها )الغزلي(املشترك عن 
قدرة في الصياغة التــي ترقى الى حجم 
احلدث واملوقف بطريقة الســرد الشعري 
واســتحضار منظومة القيم اجملتمعية.. 
بتوظيف لغة مجازية معتمدة االستعارة 
مــن اجل جتــاوز املالــوف والتنحي صوب 
االنزيــاح املســتفز للذاكرة..مع اتصافها 
ايقاعية وايحائية مكتنزة بطاقة  بسرعة 
العنوانية  االيقونــة  ابتــداء مــن  داللية 
الســيميائية الدالة بفونيميها املشكالن 
جلملــة اســمية مضافــة حــذف احد 
والكاشــفة مبقتربها عن  اركانها)املبتدأ( 
املنت النصي الذي شكل فعال ثقافيا تكمن 
في ثناياه ســتراتيجية شعرية حتمل بعدا 
نفسيا يكشــف عن حيثيات املنت ودالالته 
املضمونيــة.. فضال عن االهــداء النصي 
املوازي..)الى القبلة االخيرة في تاريخ احلب 
التي تبقى مؤجلة بني شفتني ال تلتقيان( 

ص5 ...ومدخل نصي:
في احلب ال اشراك اني مؤمن
متمسك بطقوسه وموحد..

قلبي منارته..تؤذن اضلعي
أ ن ال هوى اال هواها أشهد    /ص9

»ابجدية الحب« والوحدة الموضوعية الوجدانية

المنتج)الشاعر( يحاول 
استنطاق اللحظات الشعورية 

عبر نسق لغوي قادر على 
توليد المعاني من اجل 
توسيع الفضاء الداللي 
للجملة الشعرية بلغة 
تمركزت فيها الطاقة 
االيحائية بمستوياتها 

وصورها ودالالتها التي 
تستنفر الذات لتوليد حركية 

تموجية وصور مثيرة 
للدهشة عبر انزياحاتها 

اللغوية المتعالقة وااليقاع 
الشعري والتشكيل 

البصري)الحسي(

غالف »ابجدية احلب«

لماذا يستعصي 
علّي البكاء؟
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علياء املالكي مع غالف ديوانها

من اعمال الفنان »هادي ماهود«



متابعة ـ الصباح الجديد: 
إن  رمبا تسأل نفســك مرات عدة 
كنت ســعيداً في حياتك أم أنك 
تشعر بالتعاســة؟ كثيرون قد ال 
يجدون اإلجابــة الدقيقة عن هذا 
الســؤال، بيد أن دراســة حديثة 
نشرتها مجلة »بيترا« األملانية قد 
تساعدك في إيجاد األجوبة. فماذا 

تقول الدراسة؟
في السادســة عشرة من عمرك، 
أول صدمة عاطفية في  عشــت 
حياتك، وفي الثالثني فقدت وظيفة 
أحالمك، وفي ســن اخلمسني رمبا 
مررت بتجربة طالق قاسية وغيرها 
القاسية، جميعها  اللحظات  من 
حياتنا شعرنا خاللها  من  حلظات 
بالتعاســة أو ما زلنا نشعر بذلك 

عندما نستعيدها.
بيد أن الشــعور بالتعاسة و احلزن 
ال يتعلــق باللحظات التي مير بها 
فحسب،  فردي  بشــكل  اإلنسان 
وإمنــا باحلالــة العامــة للعقــل 
دراسة  تناولته  ما  وهو  البشــري، 
أعدها أســتاذ االقتصــاد، ديفيد. 

بالنشفالور، من كلية دارمتوث.
وأجرى ديفيد بالنشفالور مقابالت 
مع أشــخاص من 132 بلدا حول 
الوطني  املكتــب  ونشــر  العالم 

النتائج  االقتصاديــة،  للبحــوث 
النظر  التي جاءت كالتالي: بغض 
واملهنية  االجتماعيــة  احلالة  عن 
منحنى  ينخفــض  واألكادمييــة، 

السعادة في سن معينة.

أكثر تعاسة أواخر األربعينات
ووفــق الدراســة التــي نشــرت 

األملانية  »بيتــرا«  مجلة  نتائجها 
أيضاً، يصل األشــخاص في أواخر 
األربعينيات مــن العمر إلى أعلى 
مســتويات التعاســة. في الدول 
الصناعية، يصل األشــخاص إلى 
هذا املســتوى في سن 47.2 عاماً، 
وفي البلدان النامية يصل املرء إلى 
أدنى مســتوى من السعادة عند 

48.2 عاماً.
للشــعور  العلمــي  التفســير 
بالتعاســة في هذه الســن يعود 
في  واألهداف  األشــخاص  أن  إلى 
احليــاة تتطــور مع مــرور الوقت. 
العشرينات  املرء في  يكون  عندما 
من عمره، يريد شيئاً مختلفاً في 
احلياة عمــا هو عليه عندما يكون 

في األربعينيات أو اخلمسينيات أو 
ما بعده.

في األربعينيات من العمر، تشغل 
املرء، حول  عدة تســاؤالت تفكير 
جدوى االستمرار على ما هو عليه 
أو جتربة شــيء آخر غيــر العمل. 
كذلــك تســاؤالت حــول مكان 
ذلك.  بعد  املالــي  واألمان  العيش 

بضرورة  البعض  يشــعر  قد  كما 
واالستمتاع  شــبابهم  استعادة 
باحلياة بعيداً عن مشــاكل احلياة 
اليوميــة التي ال تنتهــي، وهو ما 
يســمى عادة بـ«أزمــة منتصف 

العمر« لدى الرجال.

استعْد سعادتك بهذه الطريقة
أمــا بالنســبة للنســاء، يحدث 
انقطــاع الطمــث فــي نهايــة 
يفســر شــعور  ما  وهو  األربعني 
إلى  باإلضافة  لديهن.  التعاســة 
تســاؤالت حول أهداف احلياة بعد 
هــذه املرحلــة العمريــة، هناك 
أيضاً شــكاوى جســدية تتراوح 
مــا بني الهبــات الســاخنة إلى 
احلاالت،  أسوأ  وفي  والتهيج،  األرق 
أن  إلــى ذلك  االكتئــاب. ويضاف 
ستكون  األطفال  إجناب  مســألة 

غير مطروحة على الطاولة.
املنطقة، يعد  إلى هــذه  الوصول 
نقطة حتــول ودفعه نحــو األمام 
في حياة املرء. لذلك ينصح بوضع 
الرضا الذاتي فــي املقدمة، ويليه 
بعد ذلك التقــدم املهني. ومبجرد 
أن يضيف املرء أهدافاً جديدة إلى 
حياته، ميكنــه التطلع إلى األمام 

واستعادة شعوره بالسعادة.
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سخرية شاكيرا بكلمات الذعة
كانــت قصة انفصال الثنائي شــاكيرا من حبيبها 
جنم كرة القدم جيرارد بيكيــه حديث العام بعدما 
كانت تضرب بـ قصتهمــا األمثال، ولكن االنفصال 
بــني النجميني العامليني لم مير مــرور الكرام. فبعد 
أشــهر من انفصال الثنائي، قررت شاكيرا أن تكون 
أغنيتها اجلديدة هجوم موجهة لـ حبيبها الســابق 
بيكيــه الذي تركها من اجل ســيدة أخرى. أطلقت 
شــاكيرا األغنية لـ حتدث في غضون ساعات قليلة 
ضجة عاملية ضخمة ومشاهدات بـ املاليني، بسبب 

كلمات األغنية الهجومية.
فكانت اجلملة التي أحدثت داوي انفجار بني الثنائي” 
أنت استبدلت الســاعة الرولكس بالكاسيو”، ليرد 
عليها بيكيه في بث مباشر أثناء الترويج لبطولته 
Kings League “: ساعة كاسيو تدوم مدى احلياة”. 
بل وأشــار بيكيه أنه اتفق مع شــركة الســاعات 
اليابانية لـ إهداء كل شــخص مشارك في بطولته 
ساعة يد. خرجت شــركة كاسيو للرد على تهكم 
النجمة شاكيرا، وقالت في تدوينة لها على صفحة 
الشــركة:” شــاكيرا، قد ال نكون رولكس ولكن من 

الواضح أن عمالءنا مخلصون لنا”.

القبض على »جاكي شان«
 في السودان 

متكنــت األجهزة األمنية في الســودان، من القبض 
على أخطر زعماء عصابات النهب املســلح امللقب 

بـ«جاكي شان«.
واقعة القبض جاءت عبر عملية أمنية طويلة املدى، 
نفذتها إدارة العمليات الفيدرالية شــعبة البستان 

في مدينة أم درمان السودانية.
ووفقا لصحيفة »االنتباهة« احمللية، يعد املتهم من 
أخطر معتادي ارتكاب جرائم اخلطف وكســر زجاج 
الســيارات وســرقة محتوياتها، وهــو من أصحاب 
الســوابق ويواجه تهما في عدة بالغات باألقســام 
الشــرطية اخملتلفة، وألقي عليه القبض قبل ذلك 
باخلرطوم، عقب ارتكابــه جرمية نهب حتت التهديد، 
وُقــدم للمحاكمــة حيــث صدرت فــي مواجهته 
أحكاما بالسجن عدة أشهر . وأوضحت الصحيفة 
أن املتهم امللقب بـ«جاكي شــان« لديه بالغ سطو 
بأمبدة، وكشــفت التحريات أنــه ومتهمون آخرون 
قاموا بتهشــيم زجاج سيارة تخص تاجر ذهب أثناء 
توقفها أمــام كافتيريا بحي البســتان، وأنه متكن 
من االســتيالء على 23 مليار جنيه سوداني وكيلو 
زئبق، ورصــدت كاميرات املراقبــة الواقعة، واتضح 
أثناء التحريات أن املتهم ســافر إلى القاهرة عقب 

استيالئه على األموال.

ميزة جديدة لتويتر
 »مزعجة للبعض«

أعلنت منصة تويتر عن جلب عالمة التبويب اجلديدة 
)For You(، التــي أُطلقــت مؤخــرا لهواتف آيفون 
وحواســيب آيباد اللوحية، إلــى متصفحات الويب 

على أجهزة سطح املكتب.
وتأتــي عالمة التبويب هــذه، والتي يبــدو أن تويتر 
اســتوحت اســمها من خدمة مقاطــع الفيديو 
القصيرة الشــهيرة تيك تــوك، لتحل محل عالمة 
التبويب السابقة، »الرئيسية« )Home(، التي تعرض 
التغريدات حســب خوارزمية تويتــر التي جتمع بني 
التي تعتقد  املتابعني واحلســابات  التغريدات مــن 
تويتر أن املســتخدم قد يكون مهتما بها، بحسب 
موقــع البوابــة العربية لألخبار التقنيــة. وما يزال 
بإمكان املستخدمني الوصول إلى التغريدات املرتبة 
حسب التسلسل الزمني العكسي من األحدث إلى 
األقدم من األشخاص الذين يتابعهم املستخدمون 
فــي عالمة التبويب اجلديــدة Following، التي كان 
اسمها ســابقاً Latest. وبالنســبة إلى بعضهم، 
يُعّد هذا التغييــر اآلن مزعجاً بدرجــة كبرى نظراً 
إلى أن تطبيقــات تويتر الرئيســية التابعة جلهات 
خارجية قد توقفت أمس عن العمل، مما يجعل جلوء 
املســتخدمني الذين ال يفضلون ميــزات تويتر على 

منصتها الرئيسية، أمرًا غير ممكن، بحسب املوقع.

متابعة ـ الصباح الجديد: 

ســلطت شــبكة »ســي إن إن« 
األمريكيــة الضوء علــى املعاني 
والتأثيرات التــي يحملها تنظيم 
العــراق لبطولــة »خليجي25-«، 
وهي البطولة الدولية االولى لكرة 
القدم التــي ينظمها العراق منذ 
اربعة عقود، وهــو الذي خرج للتو 
من اســوأ واطول مأزق سياســي 

منذ سنوات.
ونقل تقرير الشبكة األمريكية عن 
محللني اشارتهم الى ان البطولة 
املقامة في مدينــة البصرة، متثل 
»بارقة أمل« بالنسبة الى الشعب 
الذي يعاني، كما أنها مبثابة رسالة 
سياسية يشير العراق من خاللها 
الــى جيرانــه والى العالــم، بأنه 
من  لتخطي عقود  استعداد  على 

االضطرابات.
أن  الى  األمريكي،  التقريــر  ولفت 
العديد  به  يشعر  الذي  التشجيع 
مــن العراقيني لتنظيــم بطولة 
كأس اخلليج بعد أكثر من 30 عاما 
من العزلة العاملية بسبب احلروب 

والعقوبات.
املدير  التقرير عن مســاعد  ونقل 
في شــركة »كونترول ريسكس« 
لالستشــارات فــي دبــي بارتيك 
أوســجود  قولــه، إن »العراق بلد 
مهووس بكرة القدم وهو يضغط 
منذ ســنوات من اجــل احلصول 
على حق استضافة مباريات دولية 

تنافسية«.
وفي هذا السياق، أشار التقرير الى 
انها املرة االولى التي يســتضيف 
فيهــا العــراق كأس اخلليج منذ 
العــام 1979 عندمــا أقيمت في 
أن  العاصمــة بغــداد، مضيفــا 

املرة  فــي  البطولة  اســتضافته 
حربني  العــراق  واجــه  االخيــرة، 
واحتالال  للنظام  وتغييرا  مدمرتني 
ومتردا لإلرهابيــني، وهو ما اثر على 
ازدهارا  تعيش  كانت  التي  البصرة 
في املاضــي، مثلما تاثــرت بقية 

انحاء البلد.
 ونقل التقرير عن أوســجود قوله 
التأثير  ان يكــون  انه »من املرجح 
العملي في مدينة بحاجة ماسة 
الــى االســتثمار محــدودا، غير 
امورا  العراقيــني يســتحقون  ان 
لطيفة، وان يتشاركوا مع االخرين، 

وان يظهروا كرم ضيافتهم«.
 ورصدت الشــبكة فــي تقريرها 

مظاهر احلماســة في البصرة ازاء 
اســتضافة البطولة حيث تزينت 
اجلــدران بالرســومات اجلداريــة، 
بينمــا اصطف املشــجعون في 
طوابير طويلة مــن اجل احلصول 
على التذاكر، ورفرفت أعالم الدول 
املشــاركة فــي شــوارع املدينة 
عليها  ترحيبية كتــب  والفتــات 
»البصرة ترحــب بكم« و«البصرة 

منزلك«.
 ونقل التقرير عن ســائق ســيارة 
أجرة محمــد علي )29 عاما( »اننا 
بانتظــار هذه اللحظــة منذ 40 
البصرة  ان  الــى  مشــيرا  عاما«، 
يغمرهم  باألمان وسكانها  تشعر 

الفرح. 
واضــاف »واجهنــا مشــاكل، اال 
اننا دائما نقــول ان الرياضة توحد 
الناس، ونحن نرى الكثير من الناس 
من اخلليج وميكــن ان نقول انهم 

ايضا اشتاقوا للبصرة«.
ولفت التقرير الى محدودية سفر 
مواطني اخلليج الى العراق بغرض 
الســياحة وانه من بني كافة دول 
اخلليج ، فان مطارات الســفر في 
الدوحة ودبي فقط هي التي لديها 
رحالت مباشــرة الى العراق، وهي 
تخدم بشــكل أساســي الركاب 

املتوجهني للزيارة الدينية. 
وبرغم أن التقرير لفت الى حتسن 

عالقات دول اخلليــج مع احلكومة 
املاضية،  السنوات  خالل  العراقية 
اال انه اشــار الى ان التحسن لم 
يكن باملســتوى العــام، موضحا 
كمثال ان السعودي الراغب بزيارة 
العراق يتحتم عليه احلصول على 
اذن مســبق من احلكومة وهو اذن 
مينــح فقط ملــن هم فــوق الـ40 

سنة.
 ونقل عن رئيس العالقات العامة 
في وزارة الداخلية العراقية اللواء 
ســعد معن اشــارته الــى انه مت 
االمنية  اإلجــراءات  كافــة  اتخاذ 
من اجل ضمان ســالمة املواطنني 
البصرة  إلى  الوافدين  واملشجعني 

واملقدرة أعدادهم بعشرات اآلالف.
 كمــا نقــل التقرير عن أســتاذ 
السياســة فــي جامعــة بغداد 
احسان الشــمري قوله إن العراق 
البطولة  تنظيمــه  مــن خــالل 
»يقول إن هناك استقرارا سياسيا 
االمني  الوضع  الى  ويتوجه  كبيرا، 
، خصوصــا فــي حــال اكتملت 
البطولــة بنجــاح دون أي حوادث 
أمنية«.اضافــة الى ذلــك، اعتبر 
الشمري ان العراق يأمل أيضا في 
تعزيــز صورته امام املســتثمرين 
والشركاء السياسيني ، الى جانب 
اخلليجيني  جيرانــه  مــن  تقريبه 
الذيــن جمعته بهم عالقات فاترة 
منذ غزو صدام حســني للكويت 

في العام 1990.
الــى ان البصرة   ولفــت التقرير 
مركزا ملعظم  ليست  أنها  وبرغم 
أعمال العنف، لديها مشــاكلها 
اخلاصة، نقل عن أوسجود قوله إن 
املدينة تعاني من مشــاكل امنية 
وان احلكومــة عــززت اجراءاتهــا 

االمنية للحد من التهديدات.
 واســتبعد اخلبير االستشاري ان 
تقع اضطرابات أمنية كبيرة خالل 
البطولة، مضيفا ان »هناك قضايا 
اجتماعيــة واقتصادية مهمة في 
إال  االضطرابات،  إلى  تؤدي  البصرة 
البطولة،  إزاء  احلســنة  النوايا  ان 
كبيرة، وما من أحد يريد تخريبها«.
وتناول التقرير التفاؤل املوجود في 
البصــرة من جانــب أهلها، ونقل 
عن علي ســلمان )46 عاما( قوله 
وهي  فرحة  كلهــا  »البصــرة  ان 
واحملافظات  للخليج  أبوابها  تفتح 
األخــرى«، مضيفــا انــه يريد ان 
يقول للزوار من اخلليج واحملافظات 
العراقية، اال يستأجرون في الفنادق 

الن »ابواب منازلنا مفتوحة«.

تقرير امريكي : بطولة »خليجي - 25«.. 
»بارقة أمل« للعراقيين

بعد عقود من العزلة العالمية بسبب الحروب والعقوبات 

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

ذكريات  لديهم  الناس  من  كثير 
بأي  مؤملة ويرغبون في نسيانها 
شــكل من األشكال ألنها ميكن 
أن تؤثر ســلًبا على نفســهم، 
ألســباب ليس أقلهــا أنها قد 
تســبب لهم األرق واحلرمان من 

النوم.
توصل الباحثون إلى نهج مبتكر 
ميكن أن يساعد األشخاص الذين 
يعانون من الذكريات املؤملة على 
األرق  النوم بشكل أعمق وجتنب 
توصلت دراســة إلى أن تشغيل 
األصوات أثناء النوم قد يســاعد 
فــي تقويــة بعــض الذكريات 

وإضعاف البعض اآلخر.
الدكتور  املشــارك  املؤلف  وقال 
يورك:  ايدان هورنر مــن جامعة 
“ميكننــا فــي الواقع تنشــيط 
الذاكرة، نسيان بعض الذكريات 

أثناء النوم”.
كتب هورنر وزمــالؤه في مجلة 
الدراســة  أن  والذاكرة،  التعلم 
شــملت 29 مشــارًكا مت عرض 
الكلمات على شاشة  أزواج من 
اســم  هو  أحدهما  الكمبيوتر. 
شــيء ما، مثل دراجــة ، واآلخر 
هو اســم مكان مثل مكتب أو 

شخص ، مثل ديفيد بيكهام.
كــرر هــذه العملية ألســماء 
60 شــيًئا مختلًفــا خالل هذه 
تقــدمي كل مــن  العمليــة، مت 
)املــكان  احملتملــة  اجلمعيــات 
والشــخص( ، مما أدى إلى إنشاء 
أسماء  باستخدام  120 جمعية 
املشاركون ما  60 شيًئا ســمع 
يقوله االســم بصوت عاٍل عند 

عرض الكلمة املرتبطة به.

االرتباط  أســئلة  الفريق  اختبر 
املشــاركني في مجموعة  على 
صغيرة ، وعــرض عليهم كلمة 
كلمة  اختيــار  منهــم  وطلب 
ذات صلة من قائمة من ســتة 

خيارات.
الليل  املشــاركون  أمضــى  ثم 
فــي معمل نــوم الفريق. مبجرد 
دخولهم في حالة نوم معينة – 
يتم احلكم عليها من خالل وضع 

أقطاب كهربائية على رؤوسهم 
– مت تشــغيل أصوات 30 اســم 

كائن.
في اليوم التالــي، اختبر الفريق 
ذات  الكلمات  على  املشــاركني 
أنه  النتائج  أظهــرت  الصلــة، 
إذا مت تشــغيل صــوت كلمــة 
نومهم، فقد متكن  أثناء  معينة 
املشــاركون من تذكــر الكلمة 
األولــى التــي تعلموهــا فيما 
مــا” مقارنة  بـ “شــيء  يتعلق 
أثناء  الذي لم يسمعه  بالصوت 

نومهم. فقط تذكر أنها تقل.
قال هورنر: “ما فعلناه هنا هو في 
األســاس خلق وضع توجد فيه 
ذكريات متنافسة، وهذا التدخل 
يتسبب في نســيان إحدى تلك 

الذكريات”.
الدقيقة ما  اآلليــة  أن  في حني 
تزال غير واضحــة، يقول هورنر 
إن هذا النهج قد يتم استغالله 
الذكريات  ملعاجلــة  النهاية  في 

املؤملة لألحداث الصادمة.
لكنــه أضــاف: “نحــن بحاجة 
إلى اتخــاذ الكثير من اخلطوات 
ملعرفة ما إذا كان بإمكاننا فعالً 
إحداث هذا النســيان لذكريات 

العالم احلقيقي”.

باحثون: تخلص من الذكريات المؤلمة قبل النوم

دراسة المانية ترصد أسعد مراحل العمر
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جدة ـ وكاالت:

حسم برشلونة الكالسيكو أمام 
ريال مدريــد بنتيجة كبيرة ليعود 
للتتويج بلقب الســوبر اإلسباني 
2018.وانتصــر  ألول مــرة منــذ 
برشــلونة على ريــال مدريد 1-3 
مســاء أول أمس في نهائي كأس 
السوبر اإلســباني الذي أقيم في 

العاصمة السعودية الرياض.
وتناوب على ثالثية برشــلونة كّل 
من غافي وليفاندوفسكي وبيدري 
(33 و45 و69(، فيما ســّجل هدف 
ريال مدريد الوحيد الفرنسي كرمي 
برشــلونة  )90+3(.وتفّوق  بنزميــة 
من  الكثير  ليتــرك  شــيء  بكل 
وضعية  على  االستفهام  إشارات 
برشلونة  احلالية.وعزز  مدريد  ريال 
رصيده القياسي من ألقاب كأس 
الســوبر اإلســباني إلى 14 لقباً 
موسعاً الفارق مع ريال مدريد إلى 
لقبني. ومير برشلونة بفترة مثالية 
إذ يتصــدر جدول ترتيــب الدوري 
عن  نقاط  ثالث  بفارق  اإلســباني 

ريال مدريد أيضاً.
وكتــب اإلســباني بابلــو جافي، 
العب وســط برشــلونة، اسمه 
بأحروف من ذهب في تاريخ لقاءات 
هدًفا  جافي  الكالسيكو.وسجل 
للبارســا، ثم صنع هدفني آخرين 
لكل من روبرت ليفاندوفســكي، 
 )1-3( وبيدري، ليقود فريقه للفوز 
األول حتت قيادة  باللقب  والتتويج 

املدرب تشافي هيرنانديز.
وأشارت شــبكة »سكواكا« إلى 
أن جافي، بالهدف الذي ســجله، 
بــات أصغــر العب يســجل في 

نهائي كأس الســوبر اإلســباني 
بات  أخرى،  ناحية  التاريخ.من  عبر 
جافي، أصغر العب يســجل في 
لقاءات الكالسيكو، عن عمر )18 
عاًمــا و163 يوًما( منذ عام 2020، 
علًما بأن أنســو فاتي، زميله في 

أصغر  يعتبر  الكتالونــي،  الفريق 
الالعبني تسجياًل في الكالسيكو 
على اإلطالق )17 عاًما و359 يوًما(، 
عندما ســجل في تشــرين األول 

.2020
من جانبه، رد جافي، جنم برشلونة، 

علــى اتهام قــدمي طــارده خالل 
اختياره  عقب  املاضية،  األشــهر 
كأس  في  إســبانيا  قائمة  ضمن 
العالم 2022.وســخرت صحيفة 
اتهام  مــن  اإلســبانية  »ماركا« 
املدير  إنريكــي،  البعــض للويس 

الفني السابق إلسبانيا، بأنه كان 
يضــم جافي دائمــا إلى صفوف 
املاتــادور، ألنه فقــط ينتمي إلى 

برشلونة.
وقالت الصحيفة اإلســبانية في 
تقييمها جلافــي خالل الفوز على 

ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي 
كأس الســوبر: »إنه أفضل ما في 
برشــلونة«.وزادت: »جافــي يقدم 
الكثير مــن العمل فــي الدفاع. 
وعندما يدخل منطقة اجلزاء فإنه 
لديه  برشــلونة  ويسجل.  يصنع 
كنز. إنه العب ألكثــر من عقد«.
وحصد جافي جائــزة رجل املباراة 
في نهائي كأس السوبر اإلسباني، 
بعدمــا ســجل هدفــا وصنــع 
الهدفني اآلخرين اللذين سجلهما 
الثنائــي روبرت ليفاندوفســكي 
جونزاليس.وبحســب  وبيــدري 
شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فقد 
أصبح جافي أصغر العب يسجل 
عن  الكالســيكو،  مواجهات  في 
عمر )18 عاًما و163 يوًما( منذ عام 

.2020
وحــرص لويــس ســواريز، جنــم 
احلالي،  وجرمييو  السابق  برشلونة 
على تهنئة البارســا عقب الفوز 
ريال مدريد. الكالسيكو على  في 
حســابه  على  ســواريز  ونشــر 
»إنســتجرام«، تصميما  بشبكة 
الســوبر  برشــلونة في  النتصار 
اإلســباني، وكتب عليه: »تهانينا 
البارســا«.يذكر  فــي  للجميــع 
أن أهداف برشــلونة فــي املباراة 
جــاءت عن طريــق كل من جافي 
وبيدري  ليفاندوفســكي  وروبرت 
فــي الدقائــق 33 و45 و69، فيما 
سجل لريال مدريد كرمي بنزميا في 
90+3.وبحســب شبكة  الدقيقة 
»أوبتا« لإلحصائيات، فإن برشلونة 
سجل 3 أهداف أو أكثر في مباراة 
واحدة ضــد ريال مدريد للمرة 57، 
أكثر من أي فريق آخر واجهه خالل 

تاريخه.

يعزز رصيده باللقب الـ 14

برشلونة يحسم الكالسيكو بالثالثة ويتّوج بالسوبر اإلسباني روما ـ وكاالت:
أعلــن نادي ســاليرنيتانا اإليطالي، أمس إقالة 
املــدرب دافيدي نيكــوال، الذي جنح فــي إبقاء 
الفريق فــي دوري الدرجة األولــى لكرة القدم 
للمــرة األولى في تاريخه، بعد خســارته أمام 

أتاالنتا )8-2( أمس األول.
وقــال النادي في بيان: »يعلن ســاليرنيتانا عن 
إعفاء دافيــدي نيكوال من منصبــه كمدرب. 
ويشــكر الفريق املدرب على الشغف والتفاني 
في العمــل الذي أظهــره وااللتــزام العميق 
بالوصول إلــى الهدف التاريخــي املتمثل في 
البقاء في دوري الدرجة األولى ويتمنى له حظا 
أفضل ملواصلة مســيرته«.وتولى املدرب البالغ 
من العمــر 49 عاما تدريب ســاليرنيتانا قبل 
أقل من عام بهدف إنقاذ فريق كان على شــفا 
الهبــوط. حقق نيكوال هذا اإلجنــاز في اجلولة 
األخيرة من البطولة ومتكــن للمرة األولى من 

إبقاء الفريق في الدرجة األولى.
شــارك ســاليرنيتانا في الــدوري اإليطالي 3 
مرات: »األولى في موســم 1947-48 ، والثانية 
2021-22«.ويترك  في  والثالثة   1999-1998 في 
نيكوال الفريق وهو يحتل املركز السادس عشر 
في الســيري آ برصيد 18 نقطــة، على بعد 9 
نقاط من الهبوط بعد خســارته الكبيرة على 
يــد أتاالنتا )8-2( ودون أن يعــرف الفوز منذ 30 

تشرين األول املاضي.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلن النصر، التعاقد مع املدافع البوسني سمير 
ميميشــيفيتش، لقيده خالل فتــرة االنتقاالت 
الشــتوية احلاليــة، للدفاع عــن ألــوان النادي 
اإلماراتي.وتوجه الالعب بالشــكر إلى إدارة النادي 
على حفــاوة الترحاب، وقال »تغمرني الســعادة 
بالتواجد هنــا، بعدما ســمعت الكثير عن هذا 

النادي العريق«.
وأضاف »أتوق للحضــور اجلماهيري في املدرجات، 
وســنقاتل في امللعب من أجل حتقيق االنتصارات 
خــالل املباريات املقبلة، وإســعاد اجلماهير«.ومن 
ناحية أخرى، وقعت شــركة النصر لكرة القدم، 
واملدرســة الفرنســية الدولية في دبي، اتفاقية 
شــراكة متتد على فترة موسمني رياضيني قابلة 
للتجديد لتعزيز التعاون املشترك بني اجلانبني في 
اجملال الرياضي.وذلك التزاما باملسؤولية اجملتمعية 
لكال املؤسستني، وجاء ذلك خالل املؤمتر الصحفي 
الذي عقد اليوم، في مقر املدرســة الفرنســية.
التنفيذي  املدير  الزهروني،  االتفاقية، توفيق  ووقع 
لشــركة النصر لكرة القدم، وســلفيان لونيتا، 
مدير املدرسة الفرنسية الدولية في دبي.ومت ذلك 
بحضور سالم ربيع، املدير الفني ألكادميية النصر 
لكرة القدم، وعلي عبــاس، مدير قطاع االحتراف 
بشركة النصر لكرة القدم، وأحمد الدليل، مدير 

أكادميية النصر لكرة القدم.

الرباط ـ وكاالت:
واصل حمزة هنــوري، مهاجم الفتــح الرباطي، 
تألقه في الدوري املغربــي للمحترفني، حيث عّزز 
موقعه في صدارة ترتيب هدافي املسابقة.وسجل 
هنوري هدفا خالل فوز فريقه على أوملبيك آسفي 
(2-1(، أول أمس، في إطار اجلولة الـ12 من الدوري 

املغربي للمحترفني. 
ورفع رصيــده بذلك إلى 8 أهــداف متقدما على 
كل من مصطفى السهد، العب شباب السوالم 
الســابق، املنتقل في امليركاتو الشتوي للجيش 
امللكــي، ومســعود جمعــة، مهاجــم الدفاع 
اجلديدي، ويوســف مهري، جنم حســنية أكادير، 
الذين ســجلوا 5 أهداف.وكان هنوري قد استفاد 
من تألقه فــي مباراة احتاد تواركــة، خالل اجلولة 
العاشرة، عندما سجل ثالثية. وانضم هنوري في 
امليركاتو الصيفي املاضي للفتح، بعدما ســاهم 
في املوســم املاضي في صعود املغرب التطواني 
لدوري احملترفني، حيــث كان هداف الدرجة الثانية 

بـ13 هدفا.

ساليرنيتانا يقيل مدربه 
بعد فضيحة أتاالنتا

النصر يتعاقد مع المدافع 
البوسني ميميشيفيتش

هنوري يعزز صدارته 
لهدافي الدوري المغربي

تتويج برشلونة بكأس السوبر اإلسباني

تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

حقق دنفــر ناجتس االنتصــار الـ13 
التي  املباريــات  فــي  التوالي  علــى 
وتغلب على  يخوضها على ملعبــه 
أورالنــدو ماجيــك )119-116(، ضمن 
منافسات دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني.واستفاد ناجتس من تألق 
نيكوال يوكيتــش الذي حقق الثالثية 
املزدوجة رقم 12 له هذا املوسم وتألق 
األخيرة  الثوانــي  في  بشــكل كبير 

ليحسم املباراة لصالح الفريق.
وســجل يوكيتــش 17 نقطــة و14 
متريــرة حاســمة وعشــر متابعات، 
لتكون الثالثيــة املزدوجة رقم 88 في 
مسيرته، وكان زميله آرون جوردون أبرز 
عناصر الفريق خالل املباراة وســجل 
25 نقطــة، بينما أضاف جمال موراي 
18 نقطة.وحقــق دنفر ناجتس الفوز 
رافعا عدد  التوالــي  الســادس على 
30 مقابل  انتصاراته في املوسم إلى 
13 هزميــة، بينما كانــت الهزمية هي 
الـــ 28 ألورالندو ماجيــك مقابل 16 

انتصارا.
وحقق فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز 
االنتصار السابع خالل آخر 9 مباريات 

وتغلــب على لــوس أجنلــوس ليكرز 
(113-112(.وســجل جــول إمبيد 35 
متابعــة لسيكســرز  و11  نقطــة 
24 نقطة و13  وأضاف جيمس هاردن 
متريرة حاسمة للفريق الذي رفع بذلك 
عــدد انتصاراته في املوســم إلى 27 
مقابل 16 هزميــة، وقد كان الفوز هو 
الســادس له على التوالي في سجل 

مبارياته أمام ليكرز.
وعلــى اجلانب اآلخر، ســجل النجم 
ليبــرون جيمــس 35 نقطة وعشــر 
متريرات حاســمة وثمانــي متابعات 
لليكــرز، لكن الفريــق تلقى الهزمية 
الثالثــة على التوالي بعد خمســة 
جيمس  متتالية.وأصبح  انتصــارات 
ثاني العب فــي تاريخ دوري الســلة 
األمريكي يتجــاوز الـ 38 ألف نقطة، 
واقتــرب بشــكل كبير مــن الرقم 
القياسي املســجل باسم كرمي عبد 
اجلبار أسطورة ليكرز الذي سجل 38 

ألف و387 نقطة.
وعــادل نيكوال فوســيفيتش أفضل 
رقم في مســيرته وسجل 43 نقطة 
الفوز  إلــى  بولز  ليقــود شــيكاغو 
على جولدن ســتيت واريــورز )132-
بولز أخيرا في  118(.وجنح شــيكاغو 
اســتعادة مذاق االنتصار أمام واريورز 

بعــد 11 هزمية متتالية في ســجل 
تريل  بورتالند  بينهما.وتغلب  املباريات 
-140( بليزرز علــى داالس مافريكس 
123( مستفيدا من تألق داميان ليارد 
الــذي ســجل 40 نقطة.كما تغلب 
لوس أجنلوس كليبرز على هيوســن 

وأوكالهومــا   ،)100-121( روكتــس 
سيتي ثاندر على بروكلني نتس )112-

وساكرامنتو كينجز على سان   )102
أنطونيو سبيرز )119-132(.

من جانبه، حقق بوسطن سلتيكس، 
متصدر املنطقة الشــرقية، انتصاره 

تشارلوت  على  بفوزه  تواليا  السادس 
جنمه  بفضــل   ،106-122 هورنتــس 
الطاولة  الذي قلب  تاتوم،  جايســون 
على املضيــف في الشــوط الثاني، 
الشرقية  املنطقة  تصدر  جانب  وإلى 
أمــام بروكلني نتــس )32-12(، ميلك 

املوسم  سلتيكس أفضل سجل في 
العادي مــع 32 فوزا مقابل 12 هزمية، 
املنطقة  متصــدر  علــى  متقدمــا 
الغربيــة دنفــر ناجتــس وممفيــس 
جريزليز، مــع 29 فوزا و13 هزمية لكل 
منهما.تأخر سلتيكس، وصيف بطل 
املوســم املاضــي، في دخــول أجواء 
اللقــاء أمام هورنتــس متذيل ترتيب 
املنطقة الشــرقية، ليتقــدم األخير 

بفارق 16 نقطة في الربع الثاني.
إال أن تاتــوم قلــب املعادلة فــي الربع 
الثالــث، واضعا فريقه على الســكة 
إجمالي  17 من  بتسجيله  الصحيحة 
نقاطه )33(، وأضــاف إليها 9 متابعات 
و6 متريرات حاسمة.وســاند تاتوم الذي 
افتقد جلهود زميله جايلن براون املصاب 
في املقربني، الثنائي مالكولم بروجدون 
صاحب ال30 نقطة، و«احملارب« ماركوس 
ســمارت الذي ســجل 13 نقطة ومرر 
12 كرة حاســمة.في املقابل، تألق في 
 31 صفوف اخلاســر الميلو بــول، مع 
نقطة و9 متريرات حاسمة.وفي ميامي، 
تعرض ميلووكي باكس خلســارة ثانية 
تواليا أمام ميامــي هيت 95-111، في 
ثاني مواجهة بينهما خالل 48 ساعة، 
بعــد فــوز أول 108-102 .. وغــاب عن 
صفوف باكس، بطل الدوري عام 2021، 

للمباراة الثانيــة تواليا، جنمه اليوناني 
أنتيتوكومنبو إلصابة في ركبته  يانيس 
وكريس ميدلتــون، في حني أظهر جنم 
هيت جابي فينســينت مهارته ودقته 
في التسجيل مع 27 نقطة )11 رمية 
ناجحة مــن أصل 14(، منهــا 21 في 

الشوط األول.
كما تألق الالعب مــن أصول نيجيرية 
في الدفــاع بخمس ســرقات، قبل أن 
األخيرين،  الربعــني  في  أداؤه  يتراجــع 
في حني لعب الثالثي بــام أديبايو )20 
نقطة و13 متابعــة( وفيكتور أوالديبو 
(20 نقطة و5 متريرات حاسمة( وجيمي 
باتلر )16 نقطة( دورا حاســما في فوز 
ميامــي املتقدم للمركز الســابع في 
الثالث  املنطقة الشرقية بفضل فوزه 
تواليا )24-20(... وبرغم هذه اخلســارة، 
أمام  الثالث  حافظ باكس على مركزه 
فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز، الذي 
انتــزع فوزا بفارق نقطــة من مضيفه 
جنمه  بفضــل   ،117-118 جــاز  يوتــا 
الكاميروني جويل إمبيد.وسجل العب 
االرتكاز ســلة الفوز قبل 4.9 ثوان من 
30 نقطة،  املباراة مــن إجمالي  نهاية 
إضــاف إليهــا 13 متابعــة، في حني 
ساهم جيمس هاردن ب31 نقطة ومرر 

11 كرة حاسمة.

ناجتس يقهر ماجيك.. وشيكاغو بولز يهزم واريورز
في دوري السلة للمحترفين

من منافسات دوري السلة للمحترفني

باريس ـ وكاالت:
دا سيلفا وليونيل  حصل نيمار 
باريس ســان  ميســي، جنمــا 
جيرمان، علــى تقييم ضعيف 
خالل اخلســارة أمام رين )0-1(، 
منافســات  ضمن  األول،  أمس 
الــدوري  مــن  ال19  اجلولــة 
الفرنســي.ومنحت صحيفــة 
»ليكيب« الفرنسية نيمار أسوأ 
درجات(،   3( املبــاراة  في  تقييم 
متســاويا مــع اجلنــاح هوجو 
إيكيتيكي.وجاء ليونيل ميسي 
في املرتبــة الثانية بني أصحاب 
التقييمــات األقل فــي املباراة، 
ب4 درجات فقط، متســاويا مع 
وموكيلي  رامــوس  ســيرجيو 

ودانيلو بيريرا وفيتينيا.
وبرغم اخلســارة، بقي العمالق 
الباريســي في الصدارة برصيد 
47 نقطــة، كما ظــل رين في 
 37 برصيــد  اخلامــس  املركــز 
األهداف  بفارق  متخلفا  نقطة، 
عن موناكو.يذكر أن كريستوف 
جيرمان،  ســان  مدرب  جالتيه، 
دفع بأشــرف حكيمي وكيليان 
مبابي فــي جزء من الشــوط 
من  عودتهما  عقــب  الثانــي، 

اإلجازة.
وفــي مبــاراة أخرى، اســتعاد 
موناكو نغمة الفوز واكتســح 
ضيفــه أجاكســيو بســبعة 
اجلولة  حلســاب  لهدف  أهداف 
ذاتها..  الشــوط األول شــهد 

افتتحه  األهــداف  من  ســيالً 
أكســيل ديساســي ملصلحة 
الدقيقة  فــي  مبكراً  املضيف 
دقائق  بأربــع  الثانية.وبعدهــا 
فقط ضاعف كريبان دياتا تقُدم 

فريق اإلمارة بهدف ثان.
وفــي الدقيقة احلادية عشــرة 
قلص الدولي اجلزائري يوســف 
لكن  ألجاكسيو،  الفارق  باليلي 
يدر ســجل  بن  القائد وســام 
الهــدف الثالــث ملوناكــو في 
الدقيقة احلادية والعشرين.وعاد 
الالعب ذاته ليرفع حصة الفريق 
املضيف إلــى أربعة أهداف في 
والعشــرين. الثامنة  الدقيقة 

ومن عالمة اجلزاء أكمل بن يدر 
أهداف  ُمحرزاً خامس  الهاتريك 
اخلامسة  الدقيقة  في  موناكو 
الدولــي  والثالثني.ووضــع 
اســمه  إمبولو  السويســري 
على الئحة املســجلني موقعاً 
الدقيقة  بحلول  السادس  على 
اختتم  فيما  والستني..  الثالثة 
فريق  ســباعية  ذاتــه  الالعب 
اإلمــارة فــي حــدود الدقيقة 
والثمانني.ورفــع  التاســعة 
موناكو رصيــده إلى 37 نقطة 
فــي املركز الرابــع فيما توقف 
رصيد اخلاسر عند 15 نقطة في 

املركز الثامن عشر.

القاهرة ـ وكاالت:
احملترفني  الالعبني  رابطــة  أعلنت 
االثنني،  اليوم   ،»PSA« لالسكواش 
عن تصدر مصطفى عسل العب 
املنتخــب املصــري وجنــم النادي 
العاملي  للتصنيف  رسميا  األهلي 
اجلديد  التصنيف  في  لإلسكواش 
الذي أصدرتــه الرابطة. واحتلفت 
عسل  مصطفى  باعتالء  الرابطة 
للصــدارة العامليــة ألول مرة في 
مشــواره ليصبــح أصغر مصري 
يتصــدر التصنيــف العاملي على 

مدار التاريخ.
وكان مصطفــى عســل قد توج 
أمــس بلقــب بطولة هيوســن 
املفتوحة بعد فوزه على اإلجنليزي 
-3( بنتيجة  الشــوربجي  محمد 
0(، بواليــة هيوســن األميركية.
وجاء التصنيف اجلديد على النحو 

التالي: مصطفى عسل فى املركز 
األول، علي فــرج في املركز الثاني، 
اإلجنليزي محمد الشــوربجي في 
املركــز الثالــث، النيوزيلندي بول 

كول في املركز الرابع.
ثــم البيروفي دييجــو إلياس في 

املركز اخلامس، مروان الشــوربجي 
في املركز الســادس، طارق مؤمن 
في املركز السابع، فارس الدسوقي 
في املركز الثامن، مازن هشام في 
فيكتور  والفرنسي  التاسع  املركز 

كورين في املركز العاشر.

ميونيخ ـ وكاالت:
الرياضي  املدير  إبريل،  أكد ماكس 
انتقال  قــرب  األملاني،  لاليبزيــج 
كريســتوفر  الفرنســي  الالعب 
نكونكو إلى تشيلســي، بنهاية 
املوســم اجلاري.وكانــت تقاريــر 
صحفيــة قــد أفادت، فــي وقت 
سابق، بأن النادي اللندني قرر ضم 
نكونكو الصيف القادم مقابل 65 

مليون يورو، وهي قيمة الشــرط 
اجلزائي في عقده مع اليبزيج.

ومن جانبــه، قال إبريل لصحيفة 
املؤشــرات  »كل  األملانية:  »بيلد« 
أن  وهــي  للغايــة،  واضحــة 
إلــى  ســينتقل  كريســتوفر 
للصحفــي  تشيلسي«.وســبق 
اإلشارة  رومانو،  فابريزيو  الشهير، 
في كانــون أول املاضي إلى توقيع 

انتقاله  عقد  الفرنســي  الدولي 
للبلــوز، ليصبــح العبــا ضمن 
صفوفه بداية من املوسم املقبل.. 
يذكــر أن نكونكو تلقــى ضربة 
موجعة، في نوفمبر/تشــرين ثان 
املاضي، بإصابته خالل تواجده في 
معســكر منتخب فرنسا، مما أدى 
الستبعاده من قائمة الديوك قبل 

انطالق كأس العالم 2022.

ميسي ونيمار بين األسوأ في مباراة رين 
بالدوري الفرنسي

مصطفى عسل يتصدر التصنيف موناكو يضرب بالسبعة ويزيد من معاناة أجاكسيو
العالمي لإلسكواش ألول مرة

اليبزيج يؤكد انتقال 
نكونكو إلى تشيلسي

مصطفى عسل

سان جيرمان يخسر امام رين
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بغداد ـ الصباح الجديد:

لكرة  الوطني  منتخبنا  كســب 
القدم التحدي فــي لقاء األمس 
امام نظيــره القطري في نصف 
العربــي  نهائــي كأس اخلليــج 
البصرة  25 في ملعب  بالنسخة 
الرافدين  وأنهى اســود  الدولــي 
مقابل  بهدفــن  بالفوز  املبــاراة 
هــدف واحد للشــقيق العنابي، 
التي  النهائية  املباراة  ليتأهل إلى 
ســيالقي فيها الفائــز من لقاء 
أمــس بن البحريــن وعمان التي 
أقيمت في ملعــب امليناء، وتقام 
اخلميس  يــوم  النهائية  املبــاراة 
الثاني  19 كانون  املوافــق  املقبل 

اجلاري.
هدفي  الوطني  منتخبنا  وسجل 
الفــوز عن طريــق إبراهيم بايش 
في الدقيقة 19، وأمين حسن في 
الدقيقة 43 وســجل هدف قطر 
الفتاح  عبد  عمر  الالعب  الوحيد 
ســراج في الدقيقة 28.. وحصل 
أمين حســن على جائزة األفضل 

في املباراة.
مباراة أمس، قادها طاقم حتكيم 
ويساعده  نينغ،  ما  بقيادة  صيني 
مواطناه كل مــن زهو في وزهاجن 
شــانغ، واحلكم الرابع ســتيفان 
كوفاكــس )رومانيــا(، واحلكــم 
اخلامس فاســيلي مارينيســكو 
)رومانيا(. وجاء الصيني فيو مينج 
حكما للفيديو املســاعد يعاونه 
الفرنسي جيرمي بيرنارد، في حن 
مقيما  املزروعي  حمــد  اإلماراتي 

للحكام.
وقدم منتخبنا فــي لقاء االمس 
بالثقة  جديــر  فنــي  مســتوى 
لعطاء  زاهية  صورة  فيه  استعاد 
الكرة العراقية وهذه املرة باشراف 
اإلســباني كاساس، فقد  املدرب 
كان اجلميــع متحفــزا ليقــدم 
بحضــور  األفضــل  املســتوى 
جماهيــري غصت بــه مدرجات 
الدولــي منذ  البصــرة  ملعــب 

ساعات الصباح األولى.
وترابطت خطوط اللعب األخرى 

وانتجت تناغما كبيرا 
عالي  وتفاهمــا 

واثبت  الدقــة، 
العــراق علو 

كعبــه 
م  ليتقد

بثقــة 
لــى  إ

ة  ا ر ملبــا ا
التي  النهائية 

يسعى فيها إلى 
والتتويج  الفوز 
الرابع  باللقــب 
تاريــخ  فــي 
ته  كا ر مشــا
كأس  ببطولة 
اخلليــج بعــد 
ألقابــه العوام 
فــي   1979
و1984  بغــداد 

في مســقط قد تُــوج العراقي 
حســن ســعيد هداًفــا للدورة 
برصيــد 7 أهــداف، إلــى جانب 
حصــده لقب أفضــل العب في 
البطولة، بجانب حصول العراقي 
أفضل  لقب  علــى  نصيف  فتاح 
الرياض حتت  فــي  و1988  حارس، 
الراحل عمو  املدرب  اشراف شيخ 

وتوج  حبيب بابــا، 
جعفر 
بلقب 

أفضل 

ومواطنه  البطولــة،  فــي  العب 
الراحل أحمد راضي بلقب الهداف 

برصيد 4 أهداف.
وانطلقت مسيرات الفرح احتفاال 
الوطني  ملنتخبنا  والتأهل  بالفوز 
إلى نهائــي كأس اخلليج العربي 
25، واشــتعلت األجواء بااللعاب 
فرح كبير ســاد  النارية وســط 
العراقي في خارج ملعب  الشارع 
الســاحات  وفي  الدولي  البصرة 
الشاشــات  احتضنــت  التــي 
او  املبــاراة  ملتابعــة  العمالقــة 
في بغــداد وجميــع محافظاتنا 

العزيزة.

السوداني يهنئ ابطال 
منتخبنا

على  ردود رسمية وشعبية  وفي 
التأهل، غرد رئيس مجلس الوزراء 
السيد محمد شــياع السوداني 
ف على حسابه في منصة تويتر 
:نهنئ أبطــال منتخبنا ونبارك 
أسودنا  فوز  الرياضي  جلمهورنا 
بطولة  خلتامــي  وتأهلهم 

 #خليجي_٢٥.     

االحتاد القطري 
يشكر العراق 

لدولــة  شــكراً 
ولشعبها  العراق 
كــرم  علــى 
فــة  لضيا ا
حســن  و

االستقبال 
 . يــل . جز

قطر  في  جلماهيرنا  الشــكر 
على دعمهم املستمر، القادم 

أفضل بعون اهلل 
#العنابي

#خليجي_زين25

املبرقع يصف التأهل 
بالتاريخي

بــارك رئيــس اللجنــة العليــا 
املشــرفة على تنظيــم بطولة 
اخلليــج وزير الشــباب والرياضة 
الســيد »أحمد املبرقــع«، اإلجناز 
الكبيــر ملنتخبنــا الوطني بكرة 
ونيلهم  الرافدين،  اســود  القدم 
بطاقة العبــور إلى مباراة القمة 
البصرة،  اخلليجــي في  والتتويج 
عقب فوزه على شقيقه املنتخب 
القطــري بهدفــن مقابل هدف 
واحد، ووصوله إلى نهائي بطولة 

كأس خليجي 25 في البصرة. 
وثمــن »املبرقــع« هــذا اإلجنــاز 
والظهور الكبير لنجوم منتخبنا 
بالفــوز  وصفــه  إذ  الوطنــي، 
املتكامــل لعبــا وتنظيما زينته 
بتواجدهــا  الرائعــة  اجلماهيــر 
وتشــجيعها املثالــي، مؤكدا ان 
جماهيرنــا الرياضية التي تنتظر 
الفوز بالنجمة الرابعة التي طال 
مهما  تأثيرها  سيكون  انتظارها، 
في مباراة اللقــب، وليكون ذلك 
أيضــا التتويج املنتظــر للنجاح 
الكبير فــي التنظيــم واإلعداد 
الوزارة  قبل  من  للبطولة،  املثالي 
معربا  كافة،  الســاندة  واجلهات 
عن أمله في أن تكون مباراة اخلتام 
وتوازي  باإلثــارة،  وحافلة  جميلة 
النجاح والتالق الذي وصلنا إليه، 
وتتعزز بكل مــا هو مبدع، ويترك 
أطيب األثر فــي نفوس اجلماهير 

العراقية واخلليجية.

درجال يبارك بلوغ الوطني 
نهائي كأس اخلليج 

يبــارك رئيــُس االحتــاد العراقّي 
لكــرِة القدم، رئيــس اللجنة 

 25 خلليجي  التنظيمّيــة 
»عدنان درجال«، نيابًة عن 

العراقي  االحتادِ  أســرة 
لكــرِة القــدم، بلوَغ 

الوطنّي  منتخبنــا 
النهائّية  املبــاراَة 

لبطولــة كأس 
العربي  اخلليج 
في  اجلاريــة 
ينــِة  مد
 ، ة لبصــر ا

ه عقــب  ز فو
ه علــى  نظير

القطــري 
فــن  مقابــل بهد
ٍف  واحد.هــد
مــا  من إن  حتقَق 

جناٍح مميٍز لالعبي أُســود الرافدين 
هــو مفخرة للعراقيــن جميعاً، 
وعلينا أن ندعَم ونسانَد ونسهم 
في تشجيع ومؤازرة هذه الكتيبة 
باســم  تلعُب  التــي  الكروّيــة 
العــراق العظيم، أمــالً بخطِف 
اللقــب اخلليجي الــذي غاَب عن 
ُمبارك  35 عاماً.ألُف  خزائننا منذ 
للقِب  املتعطشــِة  للجماهيــر 
اخلليجي، ومثلهــا لكل من دعَم 
أنه  وأكَد  أســعدنا،  الذي  فريقنا 
بالثقة.تهنئٌة  جديــٌر  منتخــٌب 
لكل َمن عمــل من أجل الوصوِل 
إلى هــذه املرحلــِة املهمة التي 
تاريخ  فــي  نقلــًة مهمًة  تعتبر 
كرتنا، آملن إكمال املســيرة إلى 
النهائّيِة وخطف اللقب اخلليجي 
احلبيب  لبلدنــا  هديــًة  وتقدميه 

وجمهوره الكبير.

األوملبية تهنئ اسود الرافدين
اللجنــة  تتقــدم 

الوطنية  األوملبية 
العراقيــة الى 

هيــر  جلما ا
قيــة  ا لعر ا
فيــة  لو ا

د  حتــا لال و
قــي  ا لعر ا
القدم  لكــرة 

للمنتخــب  و
طنــي  لو ا

بالعبيه ومالكه التدريبي، بأصدق 
التهانــي وذلك ملناســبة وصول 
النهائية  املبــاراة  الــى  العــراق 
القدم  بكرة   25 لبطولة خليجي 
بعد الفوز على املنتخب القطري 

الشقيق بهدفن لواحد.
الوطنيــة  األوملبيــة  اللجنــة 
أورده  بيــان  وبحســب  العراقية 
املكتــب اإلعالمي، تشــد من أزر 
ليواصل  وحتثه  الوطني  منتخبنا 
مثابرتــه ويحقق اللقب اخلليجي 
اجلماهيــر  يســعد  وان  الرابــع، 
احلبيبــة، كما تهيــب باجلمهور 
الكــرمي ان يواصل أفراحه بالطرق 
احلضاريــة اجلميلة والعفوية من 
دون إحلــاق أي ضــرر او حزن جراء 
ظاهــرة إطالق العيــارات النارية 

املنفلتة.

احتفاالت اجلمهور 
شــهدت العاصمة بغداد وبقية 
كبيرة  احتفاالت  العراقية،  املدن 
تفوق  عقب  امس،  مســاء 
أســود الرافديــن على 
شقيقه القطري )1-2(، 
والتأهل لنهائي بطولة 
»خليجــي 25«.وخرجت 

هير  جلما ا

احتفالية  مبســيرات  العراقيــة 
التجارية  واملناطق  الشــوارع  في 
الكــرادة،  مبنطقــة  الكبــرى 
الثمــن، كما  بالفوز  مبتهجــة 
النارية  األلعــاب  احملتفلون  أطلق 
في سماء العاصمة.وشهد شارع 
أربيل  مدينة  وسط  في  اإلسكان 
)شــمال العراق( مســيرة كبيرة 
مــن املواطنــن، ابتهاجــا بإجناز 
منطقة  الرافدين.وشهدت  أسود 
املشجعن مبدينة البصرة، وحتديدا 
في حي مناوي باشا، حضور اآلالف 
املباراة،  تابعت  التي  اجلماهير  من 
عبر الشاشــات العمالقة، لتعم 
األفراح بعد نهاية اللقاء، وســط 

إطالق األلعاب النارية.

كاساس: أهدي فوزنا بالتأهل 
لنهائي اخلليج إلى أرواح 

ضحايا احلادث املروري 
أهــدى مدرب منتخبنــا الوطنّي 
لكرة القدم »خيسوس كاساس« 
الفــوز فــي مباراة أمــس وتأهل 
منتخــب العــراق الــى نهائــي 
خليجي زين 25، إلى أرواح ضحايا 
احلادث املروري الذي تســبب بوفاة 
العشــرات في الطريق املؤدي من 

الناصرية إلى البصرة.
وأضاَف كاساس : إن املنافس كان 
في  ومنظماً  وقوياً  عنيداً  خصماً 
أرجاء امللعب، وأغلب عناصره من 
اللعب جنباً  الذين اعتادوا علــى 

ليســت جلنــب لفتــرة 

درســنا  لكننا  بالقصيــرة.وزادَ: 
وكنا  جيــدة،  بطريقة  املنافــس 
نعلــم أن بإمــكان مهاجمينــا 
اختراق قلوب الدفاع، لذلك عمدنا 
فــي العديــد من دقائــق اللعب 
في  الطويلة  الكــرات  العتمــاد 
منطقة الثلث الهجومي وبعمق 
ســاحة املنتخب القطــري. ولم 
بعد  عن طموحه  يخِف كاساس 
اآلن بأن العيــون باتت ترنو إلحراز 
لقب خليجي ٢٥ ، حيث سبق أن 
أكدنا أننــا نتعامل مع كل مباراة 
على حدة ولم يكــن من املنطق 
أن نتحدث عن إحــراز اللقب مع 
وبعد  اآلن  أمــا  االولى،  مباراتنــا 
وصولنا للنهائي فيمكننا التركيز 
منــذ اآلن للظفر بكأس البطولة 
بالرغم من صعوبة املهمة ووجود 

منافس يطمح لألمر نفسه.
وأوضَح مدرب منتخب العراق: إنه 
عمد في خطة اليــوم إلى جتريد 
منتخب قطــر من طريقة اللعب 
التــي يفضلهــا وجنحنــا بذلك 
بالرغــم من اخلطأ الذي تســبب 
بهدف منتخب قطر لكن في كرة 
القدم من املســتحيل أن ال حتدث 

األخطاء.

بينييرو : العامل التكتيكي 
ساعد العراق على تخطي 

احلاجز القطري 
برونو  أكَد مدرُب منتخــب قطر، 
العــراق  منتخــب  إن  بينييــرو، 
اســتفاد من اجلانــب التكتيكي 
والوصول  قطــر  منتخب  لتجاوز 
خلليجي  النهائيــة  املبــاراة  الى 
25.وقال مدرُب منتخب قطر، في 
أنا  املباراة:  املؤمتر الصحفي عقب 
ألنهم سيمثلون  بالالعبن  فخور 
بذرة املســتقبل للكرة القطرية، 
الفريق كون  وكلنا فخــر بهــذا 
البطولة  قبــل  جتمــع  الفريــق 
في  بينييرو  وأوضح  باســبوعن. 
حديثه: في النهاية حققنا هدف 
االحتاد القطري بإنشاء جيل كروي 
واعــد يســتطيع أن ينافس في 

االستحقاقات املقبلة.
واختتــم بالقــول: فريقنا يضم 
في  عليها  نعول  شبابية  توليفة 
للعنابي  أوفر  وحظاً  املســتقبل، 
القطري، وأقدم شكري للجمهور 
الغفيــر   العراقــي 
وشــعب العراق 
يذكر  لطيب. ا
مبــاراة  أن 

نصــف 

ئي  لنها ا
انتهــت بفوز 

منتخبنــا 
طنــي  لو ا
بهدفن مقابل 

هدف واحد.

خليجي 25: اسود الرافدين يقفزون إلى النهائي 
على بعد خطوة من التتويج باللقب الرابع 

##خليجيخليجي2525_بصراوي_بصراوي

يــش رسم العبونا الفرحة على وجوه الجمهور الحاضر للملعب، بعد ان نجح إبراهيم  با
وأيمن حســين في تتويج مجهودات رفاقهم فوق المستطيل األخضر بتسجيل هدفين 
جميلين وتكفل الخط الدفاعي بتأمين المناطق الخلفية في ســاحة منتخبنا امام جالل 

حسن فقد اظهر شجاعة هو االخر في الذود عن مرماه.

هدفا الفوز بتوقيع بايش وأيمن



بغداد - وداد ابراهيم:
يرى مراقبــون، ان" اختيار محافظة 
 ،25 خليجــي  لبطولــة  البصــرة 
كان ناجحا بشــكل كبيــر كونها 
متتلك ثالثة منافذ مــع دول اخلليج 
التنظيم  ومع  وبحــري(  وجوي  )بري 
والترتيب الذي يشــهده هذا احلدث 
متوقعا  يكــن  لم  لكن  التاريخــي 
اقامــة فعاليات فنية وموســيقية 
وغنائية رافقت االحــداث الرياضية 
البصرة  الكبرى وشهدتها شــوارع 

وبقية احملافظات .
البصرة أيقونة الثقافة والفن

ما حدث  في البصرة غّير كل املوازين 

عليها  ســارت  التــي  والطقــوس 
احملافــل الرياضية فــي العالم ومن 
دون ان تخطــط اللجان التحضيرية 
حتى  وال  للمهرجــان  والتنفيذيــة 
مجلس احملافظة فــي البصرة على 
ان تقــام فعاليــات فنيــة وثقافية 
املباريات  هامش  على  وموســيقية 
التــي تقام علــى ملعبــي "امليناء 
وجذع النخلة" فقد شهد كورنيش 
البصرة والذي ميتــد على طول ميتد 
مــن" 3 ونص الــى 4 كيلــو متر" 
الفنية  الفعاليــات  مــن  الكثيــر 
والرقصات  والغنائية  واملوســيقية 
الشعبية من مدن العراق كافة فقد 

قدمــت فرقة" ســارة التركمانية" 
الشــعبي اخلاص  الزي  ارتدت  والتي 
بجلســات املقام العراقي مجموعة 
العراقية  التراثيــة  االغانــي  مــن 
باللهجــة البغداديــة والتركمانية 
وشهدت الفعالية تفاعال كبيرا من 
جمهور املالعب من ابناء مدن العراق 
واخلليــج كافة فيمــا قدمت فرقة 
لرقصة اجلوبي مــن مدينة الرمادي 
وصالت غنائيــة تتغنى بحب العراق 
وعظمــة تاريخــه وكــرم اهله في 
عموم العراق، وشــد انتباه اجلمهور 
الذي اتخذ مســاحة واسعة وعلى 
شــكل دائرة للمشــاهدة والتمتع 

والتفاعل مع غنــاء ودبكة املنطقة 
الغربية فيما قدمت فرقة من شارع 
املطرب  اغاني  املتنبي مجموعة من 
الكبير "ناظم الغزالي" والتي حازت 
االغاني  وشهدت  اخلليجيني  اعجاب 
تفاعــال كبيــرا وبشــكل يوحي ان 
هناك تنظيما شــعبيا كبيرا حدث 
في شــوارع البصرة واننــا امام ما 
الغنائي  الشــارع  مســرح  يسمى 
واالستعراضي الذي غاب عن البصرة 

لسنوات طويلة.

اخلشابة تلهب اجواء البصرة
واالكثر من هذا وذاك فقد استقبلت 
الوفود  البصريــة  اخلشــابة  فــرق 
اخلليجية باألغاني البصرية التراثية 
اخلالــدة" يابصــراوي دمك عســل 
وكان  ونسانا"  للبصرة  وراح  حبوبي، 
اجلمهــور يــردد االغانــي البصرية 
بفــرح وســعادة. ورافقــت االغاني 
االهازيج واالشــعار التــي تعبر عن 
ترحيــب اهالي البصــرة بضيوفها 
من دول اخلليــج. املعروف ان البصرة 
متتاز بفنونها املوســيقية والغنائية 
املتنوعة، كونها مينــاًء تلتقي فيه 
شتى الثقافات، ويعد فن "اخلشابة" 
املدينــة، وترجع  أشــهر فنون هذه 
تسميته إلى العمال الذين يعملون 
اخملتلفة،  والقوارب  السفن  بصناعة 
وكانت تصاحــب أغانيهم انواع من 
اآلالت االيقاعية “الدنابك" الصغيرة 
املصنوعة من بقايا األخشــاب التي 
يشــتغلون بهــا، ومن هنــا جاءت 
التسمية اذ ظهرت الفرق في مدينة 
الزبير ثم ابــو اخلصيب فيما ظهرت 
فرق في شمال مدينة البصرة يرافق 

اغانيها حركة القدمني.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

في "خليجي 25" مسرح الشارع الغنائي 
واالستعراضي يعود مجددًا إلى البصرة 

"الخشابة" استقبلت الوفود الخليجية باألغاني التراثية

بغداد- زينب الحسني: 
باهتمام واســع مع  العراقي  املطبخ  حظي 
اســتضافة مدينة البصرة لكأس "خليجي 
25"وتوافــد املشــجعني إليــه. وقــد أبدى 
العشــرات من ضيــوف العــراق إعجابهم 
باألطبــاق التي تقدمها املطاعــم العراقية 
لألكالت الشــهيرة للبلد وأبرزها الســمك 
واملشــويات  والقوزى  والباجــه  املســكوف 
والدجاج بالتنور مع اخلبز العراقي الشــهير، 
والبريانــي، مــع أطباق مــن املقبالت، فضال 
عن احتســاء الشاي باالســتكان وفناجني 
آخرون االســتمتاع  القهــوة، فيما فضــل 
باألجواء الشعبية لتناول وجبات من أصحاب 

املطاعم اجلوالة.
ومــن أبــرز اآلكالت التــي نالــت اهتمــام 
املشــجعني والزائرين، والتي تعد من األطباق 
احلاضــرة بقوة في املطبــخ العراقي الرياني 

والدليميــة والباجــة واملثــرودة وغيرها من 
املأكوالت الشعبية في العراق.

العراقية، من أشهر األطباق  الدليمية  وتعد 
املناســبات االجتماعية،  التي تقــدم فــي 
فتتكون مــن اللحــم واألرز، ويوضع فوقها 

خلطة خاصة.
أمــا الباجة فتعــد من أشــهر األطباق في 
املطاعم الشــعبية العراقيــة، وهي تتكون 
من حلم الغنم وأحشائه الداخلية وتقدم مع 

اخلبز.
أما التشــريب فيتكون من قطع اخلبز، والتي 
توضــع مع الطبق املليء بحســاء اللحم أو 
غيره حتى تتشبع منه، بينما تتكون املثرودة 
العراقيــة من اخلبز الذي يوضع في احلســاء 

ويعود سبب رواجها إلى توافر مكوناتها.
وعلــى رأس املأكوالت البحريــة، يأتي طبق 
املســكوف، الــذي توضع خالله الســمكة 
مقطوعة مــن نصفها لتصبح بشــكلها 

الدائري املميز وتطبخ على الفحم " اجلمر ".
في حني تتكون أكلة الدوملة من مجموعة من 
اخلضراوات التي يتم حشوها حسب الرغبة 

ويتم تناولها فــي التجمعات العائلية وهي 
من أبرز االكالت الشعبية املعروف بها العراق. 
وأجمع أصحاب املطاعم على أن االقبال على 

األكل العراقي خالل بطولة كأس اخلليج يعد 
قياسيا ولم تشــهده املدينة من قبل، حيث 
غصت خاللــه املطاعم بالزبائن من مختلف 

دول اخلليج، والذين أعجبوا باألطباق املقدمة، 
وأحبوا األكل العراقي.

وأكــد صاحب أحد املطاعم املشــهورة بأنه 
اضطر إلــى نصب طــاوالت خارجية لتلبية 
الطلب املتزايد خالل أيام البطولة، مشــيرا 
إلى أنه لــم يتوقع هذا اإلقبــال الكبير من 
باالنتعاش  الكبيرة  الزبائن، مبديا ســعادته 
الفترة،  الذي تعيشــها املطاعم في هــذه 
والصورة الطيبة التي ارتسمت لدى ضيوف 
العــراق بعد إعجابهــم الكبيــر باألطباق 
املقدمة. واعتــرف عدد من أصحاب املطاعم 
بأن "خليجــي 25" حققــت أهدافها وتعد 
فرصة مواتية للتعريــف باألطباق العراقية 
لدى الضيــوف اخلليجيني، خاصة وأن العديد 
من األجيــال اجلديدة لم تزر العــراق لعقود 
طويلة، ومن خالل هذا احلدث الكروي الكبير، 
باإلمكان تذوق األطباق املميزة، واخلاصة بأهل 

البصرة.

واسط ـ الصباح الجديد: 
يعدعلي القريشــي أول مصور في محافظة واســط 
من جيل اخلمســينيات، مارس مهنة التصوير قبل أكثر 
من 50 عاماً وتتلمَذ علــى يدِه الكثير من املصورين في 
احملافظة. وبرغم كبر ســنه، إال انه ما يزال يحب مهنته 
في فــن التصويــر الفوتوغرافي ألنها بحســب قوله 

املتنفس الوحيد له.
قال املصور الفوتوغرافي علي القريشي: انه “ال يستطيع 
العيش من دون التصوير وانه سيموت من دون التصوير، 
فهو اهم شيء في حياته، وانه ال يستطيع السير بدون 

الكاميرا فهي من االشياء الرئيسية في حياته”.
واضاف القريشــي، انه “يعمل في مهمة التصوير منذ 
اكثر مــن 50 عاما وما يزال مســتمراً في مهنته حتى 
اآلن”، مشيراً الى ان “الشارع يشجعه على العمل، ألنه 
قام بتصوير ابناء مدينته وهم صغار، سواء في املدرسة 
او في احلدائق ومدينة االلعــاب وهم االن كبار ويدعونه 
للتصوير في اعراسهم وحفالتهم او اي مناسبة اخرى”.
وبني القريشــي، انه “عمل كمصور مع رجل مسيحي 
علمه كيفية طباعة الفيلم وغســله في العام 1963 
وفي العام 1964 و1965 خرج القريشــي الى الشــارع 

لتصوير الناس الذين يطلبون منه ذلك” .
وبشــأن مهنة التصوير الفوتوغرافي واملصورين، طلب 
“القريشي من املصورين احترام مهنتهم في التصوير”.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
شــاركت اميرة االحالم بأجنحتها احلاملة لدائرة الســينما 
واملسرح قسم املسارح، الفرقة الوطنية ملسرح الطفل في 
فضاءات مســارح تونس اخلضراء على خشبة مسارح ابن 

رشيق ضمن مهرجان ابن رشيق الدولي ملسرح الطفل.
)اميرة االحالم( تأليف فالح حسني العبد اهلل، اخراج حسني 
علي صالح، اشــعار واحلان االغاني للفنان هادي الشاطئ، 

سينوغرافيا سهيل البياتي.
وقد حقق العرض جناحا مبهرا نال اعجاب احلضور .

والقت )اميرة االحالم( تفاعال كبيــرا من قبل جلان املهرجان 
والنقــاد واالعالميني متمنني للمســرح العراقي املزيد من 

العطاء والتألق.
اجلديــر بالذكــر ان املهرجــان انطلــق للفترة مــن١٨/١٢ 
ولغاية٢٤/١٢/ من شــهر ديســمبر املاضي مبشاركة عربية 
ودولية منها تونس، اجلزائر، مصر، تركيا، ايطاليا، سويســرا 
وغيرها. نأمل من اميرة حســني علي صالح ان حتقق احالم 

العراقيني واملسرح العراقي.

خمسون عامًا في المهنة.. 
قصة المصور علي القريشي

" اميرة االحالم " في فضاءات 
مسارح تونس الخضراء
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أليس الغريب أْن نقرأ قوله تعالى في محكم 

كتابه اجمليد :
" لئن شكرمت الزيدنَّكم "

ابراهيم / 7 
نتراخى  القرآني العظيــم  الوعــد  ومع هذا 

ونتكاسل عن اداء الشكر اليه..!!
وَمْن مّنا ال يطمح الى الزيادة في ُعُمرِِه وأمواله 

وسائر ما أنعم اهلل به عليه ؟
نعم 

انها مفارقة كبرى تشــي بحجــم هائل من 
التقصير ازاء شكر نَِعِم الرّب الكرمي .
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وقد حفلت سيرة الرسول املصطفى محمد 
)ص( بالروائع من مشــاهد الشــكر العملي 
العلني التي أراد لالمة ان حتذو حذوها وتقتبس 
منها الدروس وهي تســتقبل النعم االلهية 
الغامرة التي مين بها اهلل عليها دون انقطاع 

جاء في التاريخ :
ان رســول اهلل )ص( كان في سفر يسير على 
ناقٍة له ، اذ نزل فسجد خمس سجدات، فلما 

ركب قالوا :
يا رسول اهلل :

انا رأيناك صنعَت شيئا لم تصنعه 
فقال " نعم أســتقبلني جبرئيل فبشــرني 
بخمس بشارات من اهلل عز وجل فسجدت له 

شكرا لكل بشرى سجدة "
 - 3 -

وكان االمــام زيــن العابديــن )ع( يقــول في 
مناجاته :

" فكيف لي بتحصيل الشكر ، وشكري إّياَك 
يفتقر الى الشكر .. "

 - 4 -
والسؤال االن :

أين نحن ِمْن هذا ؟
انه ملن املأسف للغاية اّن الكثير من املسلمني 

لم يذقوا حتى االن طعم السجود هلل ..!!
 - 5 -

ومن نافلة القول التذكير :
بان شــكر املنعم واجب عقــالً قبل ان يكون 

واجباً شرعياً . 
 - 6 -

وهكذا تأتي هذه العظة لتجعل الشكر حدثا 
حاضراً في حياتنا ليس على مستوى االلفاظ 

فحسب بل على كل الصعد واملستويات .
فال خير في َعْبٍد يستكثر على نفسه فريضة 
الشكر ملواله ، واالسوأ منه َمْن يغيب الشكر 

هلل عنهم بشكل كامل ..!!
اللهم اجعلنا من الشــاكرين لنعمائك وخذ 
بأيدنا الى رحاب طاعتك ومراضيك انك الكرمي 

الرحيم .

طوبى للشاكرين 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

أشهرها الباجة والدليمية والبرياني.. 

األكالت العراقية تجذب اهتمام المشجعين في "خليجي 25

متابعة ـ الصباح الجديد: 
طرح الثنائي شــذى حسون وفوديل، 
ديو غنائي جديد بعنــوان “مون آمور” 
عبــر مواقــع الفيديوهــات يوتيوب، 
واألغنيــة من كلمات ســمير اجملاري، 

وتوزيع رشيد محمد على.
ومت تصوير أغنية “مون آمور” في لبنان 
حتــت إدارة اخملرج زياد خــوري، وجاءت 
أحلان  ومن  املغربية،  باللهجة  األغنية 

فوديل.
ويعتبــر فوديل مــن أهــم الفنانني 
مواليد  من  وهو  املعاصرين،  اجلزائريني 
فرنســا، لكن أصوله تعود إلى مدينة 
تلمســان اجلزائرية، ورغــم أن بدايته 

كانت مع ألبــوم »البيضــاء«، إال أن 
الذى  األلبوم  هــو  كوريدا«  »مونديال 
صنــع شــهرة فضيل، أمــا األغنية 

األشــهر واملهمة فى مشوار فضيل 
يا بوعلم«  القادر  الغنائى فهى »عبد 
التى غناهــا عام 1999 مع الشــاب 

خالد والشاب رشــيد فى حفل كبير 
بباريس والذى صــدر الحًقا فى ألبوم 
غنائى، ومت تصوير احلفل بشــكل حى 
ومباشر، وحقق األلبوم مبيعات كبيرة 
العربي  والوطن  وأمريكا  فى فرنســا 
حيث باع أكثر من 5 ماليني نســخة 

وقتها.
حســون  شــذى  املطربة  وطرحــت 
“كلمة حلوة”  بعنــوان  أغنية  مؤخرًا 
والتي قدمتها علــى طريقة الدويتو 
مع املطــرب محمد قماح، على موقع 
الفيديوهات “يوتيــوب”، واألغنية من 
كلمات رمضان أبــو زيد وأحلان وتوزيع 

محمد قماح.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
حذرت دراســة جديدة مــن أن عدم 
تنــاول واحدة من الوجبــات الثالث 
القياســية في اليوم، قد يكون له 

جانباً  سلبياً خطيراً. 
في تفاصيل الدراســة التي أجريت 
علــى 24011 بالغــاً فــي الواليات 
املتحدة فوق سن األربعني، كان تناول 
وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبطاً 
بارتفــاع مخاطر الوفيات بشــكل 

.Sciencealert عام، وفق موقع
أمراض القلب واألوعية الدموية

وارتبط تخطي وجبة اإلفطار بزيادة 
مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب 
واألوعيــة الدمويــة، بينمــا ارتبط 
تخطي الغــداء أو العشــاء بزيادة 

مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع 
األسباب، مبا في ذلك ارتفاع مخاطر 

األمراض القلبية الوعائية.
أولئك  أن  الدراســة  كما أظهــرت 
الذين تناولوا جميع الوجبات الثالث 
ولكن في توقيتــات قريبة جداً من 

بعضها يواجهون مشكلة أيضاً.
فقد تبني أن تناول وجبتني متجاورتني 
في غضون 4.5 ساعات مرتبط بزيادة 

مخاطر الوفاة جلميع األسباب.
موزعة على مدار اليوم

في السياق قال عالم األوبئة يانغبو 
صن من جامعة تينيسي، إن "بحثنا 
كشــف أن األفراد الذيــن يتناولون 
وجبــة واحدة فقط فــي اليوم هم 
أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين 

يتناولون وجبات يومية أكثر".
النتائج،  أنه "بناء على هذه  وأضاف 
3 وجبات  نوصي بتناول وجبتني إلى 
على األقل، موزعة على مدار اليوم".

ليست شاملة مبا يكفي
يشــار إلى أنه على الرغم من ذلك، 
إال أن هذه الدراســة ال تعد شاملة 
مبا يكفي لتحديد ما إذا كان تخطي 
وجبة يسبب الوفاة املبكرة بالفعل.

بتعديل  البحــث  فريــق  قــام  لذا 
النتائج التي توصلــوا إليها ملراعاة 
االختالفات فــي العديد من عوامل 
الغذائي ومنط احلياة، مبا في  النظام 
ومستويات  والكحول  التدخني  ذلك 
النظام  وجــودة  البدني  النشــاط 

الغذائي وانعدام األمن الغذائي.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
وافقــت النجمة التركية الشــهيرة "فرح 
زينــب عبــد اهلل" على تقدمي شــخصية 
بيهتار في فيلم "بيهتار" وهي الشخصية 
التركية  النجمة  قّدمتها  التي  الشــهيرة 
"بيرين سات" من خالل مسلسل "العشق 

املمنوع".
ستجّسد النجمة التركية الشهيرة "فرح 
زينب عبد اهلل" شخصية "بيهتار زياغيل" 
حيث أنها ســتعيد إحياء هذه الشخصية 
الشــهيرة التــي كانــت في مسلســل 

"العشق املمنوع".
وأشــاد العديد من اجلمهــور بهذه األخبار 
حيث أن الكثيرين يعتبرون بأن شــخصية 

بيهتار في العشــق املمنوع والتي قّدمتها 
بيرين سات هي أفضل شخصية في تاريخ 

الدراما التركية.
جناًحا  املمنوع"  "العشــق  حقق مسلسل 
كبًيــرا في تركيا والعالــم العربي بأكمله 
وما يزال يحقق النجاح الكبير، وســيكون 
الفيلــم اجلديد مقتبس عنــه ومأخوذ من 
رواية حتمل االســم نفســه وذلك للكاتبة 

الشهيرة "هاليد زيا".
ووقعت أحــداث الروااية ما بني عامي 1899 
و 1900 والفيلم ســيقع أحداثه خالل هذا 
العام، وبالرغم من الكشــف عن النجمة 
التي ســتؤدي دور بيهتار في الفيلم، إال أنه 
لم يتم الكشــف عن تفاصيل أخرى حول 

النجــوم الذين سيشــاركون في البطولة 
أو موعد التصويــر والعرض واملنصات التي 
ستعرض عليها. يدور املسلسل حول قصة 

فتاة تدعى بيهتار تكره والدتها كثيراً ألنها 
شــاهدت خيانتها لوالدها، فتقرر االنتقام 
منها بالزواج من رجل كبير في السن وثري 

جداً كانت والدتها تضع عينها عليه.
واســتطاعت بيهتار بجمالها لفت أنظار 
عدنــان بيك والزواج منــه بالرغم من فارق 
السن الكبير بينهما، ولكّنها تبدأ بالتقّرب 
مــن ابن أخيــه والذي يعيــش معهم في 

القصر.
وينشأ بينهما عالقة محّرمة وحتاول بيهتار 
اقناع ابن أخيه بالهرب والسفر ولكن األخير 
يرفض ذلك ويحاول التخّلص منها بالزواج 
من ابنة عدنان بيــك، وفي النهاية تخلص 

بيهتار على نفسها باالنتحار.

أول ديو غنائي في 2023.. "مون أمور" يجمع شذى حسون و فوديل

من خالل فيلم "بيهتار"
فرح زينب تحيي شخصية "سمر" في العشق الممنوع 

  دراسة تحذر: إياكم وتناول وجبة واحدة فقط
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