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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبد  اجلمهوريــة  رئيــس  أكد 
اللطيــف جمال رشــيد امس 
اإلثنــن، وجود خطــط إلعادة 
واملعامل  املصانع  وتأهيل  عمل 
وجــذب املســتثمرين، مؤكداً 
برنامجا  البــالد  حكومة  تبني 
بواقع  لالرتقاء  طموحــا  وزاريا 
اخلدمــات وإعادة بنــاء وإعمار 

البنى التحتية.
جاء ذلك خالل اســتقباله في 
قصر بغداد، عددا من ســفراء 
والواليات  األوروبــي  االحتاد  دول 

املتحدة وكندا لدى العراق.
وأّكــد رئيــس اجلمهوريــة أن 
»العــراق حريص علــى تطوير 
عالقاته مع دول االحتاد األوروبي 
واملبنية على االحترام والتفاهم 
املتبادل واملصالح املشــتركة«، 
مشــيرا إلى أن »العراق يتطلع 
ملزيد من التعاون ومد جســور 
التواصل في العديد من اجملاالت 

احليوية«.
والرؤساء  القادة  »أن  إلى  وأشار 
الذيــن مت اللقــاء بهــم على 
العربية  القمــة  مؤمتر  هامش 
في اجلزائــر ومؤمتــر املناخ في 
دعمهم  أكدوا  الشــيخ  شرم 
للعراق، ورغبتهم بأن يلعب دورا 
أكبر علــى الصعيد اإلقليمي 
والدولي، كمــا أنهم عبروا عن 
االنتخابات  بإجراء  ســعادتهم 
األخيرة وما متخــض عنها من 
مؤشــرات إيجابية بتشــكيل 

حكومة وطنية«.
وحتدث رشــيد عن املشــاركة 
االقتصادي،  دافــوس  في مؤمتر 
أجراهــا  التــي  والنقاشــات 
تناولت  والتي  اخلارجيــة  ووزير 
والتحديات  العراق  في  األوضاع 
يواجهها،  التــي  االقتصاديــة 
املناخية  التأثيــرات  عن  فضال 

احلرارة  درجات  وارتفاع  والبيئية 
والســبل الكفيلــة للحد من 
تداعيات تغيــر املناخ من خالل 
اللقــاءات مع عدد مــن القادة 
واالقتصادين«،  والسياســين 
إلــى أن »معظم حتديات  الفتاً 
مســتحيلة  ليســت  البلــد 
احللــول  إيجــاد  وباإلمــكان 

اجلهود  تضافرت  إذا  املناســبة 
املشتركة حللها«.

وأضاف الرئيس العراقي أن »لدى 
برنامجا  العراقيــة  احلكومــة 
بواقع  لالرتقاء  طموحــا  وزاريا 
اخلدمــات وإعادة بنــاء وإعمار 
خطط  وهناك  التحتية،  البنى 
املصانع  وتأهيــل  عمل  إلعادة 

املســتثمرين  وجذب  واملعامل، 
لوجود فرص واعدة للشــركات 
من أجل االســتثمار في العراق 
احليوية  املشــاريع  خــالل  من 

وتطوير البنى التحتية«.
أن »العراقيــن لديهم  وذكــر 
جتاوز  على  واإلرادة  التصميــم 
ومعاناتهم  املاضــي  مخلفات 

احلــروب  ســببتها  التــي 
واالنطالق  والعنف  والصراعات 
فــي  تطلعاتهــم  لتحقيــق 
أن  وأوضح  الكــرمي«.  العيــش 
»العــراق أصبح يتمتــع اليوم 
واالقتصادي  األمني  باالستقرار 
وهي ظروف مناســبة لتطوير 
البلــد وتوفير العيــش الكرمي 

ألبنائه«.
وأعــرب رئيــس اجلمهورية عن 
»شــكره وتقديــره للحكومة 
األملانية إلقــرار مجلس النواب 
األملانــي )البوندســتاغ( بأن ما 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  أرتكبه 
بحق أبناء شعبنا من االيزيدين 
يعتبــر جرمية إبــادة جماعية، 
مهم  شــيء  هذا  أن  مؤكــدا 

بالنسبة لنا«.
بدورهــم جدد الســفراء دعم 
وقدمــوا  للعــراق،  بلدانهــم 
تهانيهــم لنجاحــه بتنظيم 
اخلامسة  اخلليج  كأس  بطولة 
والعشــرين وإحراز لقبها وهذا 
دليل علــى التطــور امللموس 
الســنتن  خــالل  للعــراق 

املاضيتن«.
اللقاء،  هامــش  علــى  وجــرى 
التطــورات  آخــر  اســتعراض 
السياسية في املنطقة والعالم 
الروســية  احلــرب  وتداعيــات 
التأكيد  األوكرانية، حيث جــرى 
على أهمية تأمــن جتارة الغذاء 
األمن  يحقــق  ومبــا  والطاقــة 

الغذائي واالستقرار والسالم.

اكد انها تتبنى برنامجا وزاريا طموحا لالرتقاء بالخدمات... رئيس الجمهورية: 

الحكومة تعتزم تأهيل المصانع والمعامل 
وجذب المستثمرين الى فرص واعدة في العراق

إقليم كوردستان يسجل قرابة 6000 
6موقع أثري ويترقب عوائد اقتصادية منها »المدارس السرية « لتعليم الفتيات تنتشر 

3بديال عن الحكومية الخالية في أفغانستان

بغداد - الصباح الجديد: 
أفصحت جلنــة النفط النيابية 
امس اإلثنن، عن تفاصيل ومواد 
في مسودة قانون النفط والغاز، 
مشيرة الى انها تنتظر »إشعاراً 
املســودة  ملناقشــة  حكومياً« 
النهائيــة للقانــون والتصويت 

عليها في البرملان العراقي.
اللجنــة صباح  وقــال عضــو 
صبحي إن »قانون النفط والغاز 
من القوانن املهمة والتي ذكرت 
حلكومة  الــوزاري  املنهــاج  في 
محمد شياع السوداني«، مشيرا 
إلى إن »إقرار القانون ســيعالج 
املشــاكل املتعلقة بالنفط بن 
بغداد واربيل وســيكون مكمالً 
املوجودة  السياسية  لالتفاقيات 
حاليا التي على اثرها شــكلت 

احلكومة احلالية«.

والغاز  النفط  »قانون  ان  وأضاف 
الدستورية  املواد  سيعتمد على 
مــن  و115  و112   111 للمــواد 
الدســتور حلل االزمة واملشاكل 
وحكومة  االحتادية  احلكومة  بن 

إقليم كوردستان«.
وبن صبحــي، إن »احملور ذات رقم 
20 و23 فــي املنهــاج الــوزاري 
شــياع  محمــد  للحكومــة 
السوداني يتضمن تشريع قانون 
النفط والغاز لتصفير املشاكل 
وحكومة  االحتادية  احلكومة  بن 

إقليم كوردستان«.
النيابية،  اللجنة  عضو  وأشــار 
إلــى إننــا »ننتظر اشــعار من 
املســودة  إلرســال  احلكومــة 
والغاز  النفط  للقانون  النهائية 
في  القانــون  على  للتصويــت 

البرملان العراقي«.

النفط النيابية تنهي مسودة 
قانون النفط والغاز وتنتظر 
»إشعارًا حكوميًا« لمناقشتها

دعوات التخاذ المزيد من الخطوات والتفاوض مع الواليات المتحدة
أزمة الدوالر تطيح بمحافظ البنك المركزي واإلطار التنسيقي يرحب باإلقالة 

خاص- الصباح الجديد:
أطاحــت أزمــة الــدوالر مبحافــظ 
مصطفى  العراقي  املركــزي  البنك 
غالــب مخيــف الذي أصــدر رئيس 
الوزراء محمد شــياع السوادني أمرا 
أمس االثنــن، بإعفائه من منصبه، 
واســتبداله باحملافظ الســابق علي 
محسن العالق. وذكر مصدر حكومي 
أن »مخيف أعفي مــن منصبه بناء 
على طلبــه أمس«، دون الكشــف 
عن األســباب التي دفعت إلى تقدمي 
االستقالة. وتابع املصدر، في تصريح 
إلى »الصباح اجلديد«، ان »السوادني 
أسند مهمة إدارة البنك املركزي إلى 

علي محسن العالق«.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات إلقامة 
تظاهرات أمــام البنك املركزي خالل 

األســبوع احلالي بسبب ارتفاع سعر 
صرف الدوالر«. وأشار املصدر، إلى أن 
الدوالر هي مسألة  »ارتفاع اســعار 
وقتيــة مرتبطــة بإجــراءات البنك 
ستعود  واألمور  األميركي  الفيدرالي 
األيام  الصحيــح خالل  نصابها  إلى 
املقبلة بعد أنهاء حالة التهريب التي 
كانت متارس من بعض املشاركن في 
العملة الصعبــة«. ومضى املصدر، 
إلــى أن »القوات األمنية مســتمرة 
في مواجهة املضاربن في األســواق 
والذيــن عمــدوا علــى اســتغالل 
األزمــة في رفــع اســعار البضائع 

االستهالكية«.
وفي هذا الشــأن قــال عضو ائتالف 
دولة القانون فاضل موات في تصريح 
إلى »الصبــاح اجلديــد«، إن »اإلطار 

التنسيقي يساند قرار رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوادني الذي 
اتخذه أمس املتضمن اعفاء محافظ 
البنــك املركــزي مصطفــى غالب 
وتابع موات،  مخيف من منصبــه«. 
ان »احلكومة وبعد اإلجراءات األخيرة 
ســوف تتخذ قرارات من شــانها ان 
تعيد األمور إلى نصابها بعد االرتفاع 
الطــارئ الــذي حصل خــالل االيام 

املاضية«.
وأشــار، إلى أن »احملافــظ املقال كان 
الدوالر  تقوية  وراء  الرئيس  الســبب 
على حســاب العملة الوطنية وأدى 

ذلك إلى إرباك السوق«.
وبن موات، أن »الســوادني أجنز أولى 
اخلطوات، ويقع على عاتقه أن يتخذ 
أهمها  املستقبل  في  جديدة  قرارات 

الســيطرة على البنوك التي تهرب 
العملة إلى اخلارج«. ودعا، إلى »ضرورة 
إجراء مفاوضات مع البنك الفيدرالي 
األميركــي لرفع القيود عــن العراق 
التي أدت إلى شــحة الدوالر في مزاد 
العملة ومن ثم في األسواق احمللية«. 
وانتهى مــوات، إلى »ضرورة أن ميارس 
مجلــس النواب دوره فــي هذا اجملال 
من خــالل املراقبة على اداء احلكومة 
وحثها على اتخاذ املزيد من القرارات 
االوضاع  اســتقرار  التي تسهم في 
املالية في العــراق«. من جانبه، ذكر 
النائــب عــن حتالف الفتــح معن 
»الصباح  إلى  تصريح  في  الكاظمي 
اجلديد«، أن »الوقــت قد حان التخاذ 
خطوات أكثر جرأة في مواجهة ازمة 

ارتفاع اسعار صرف الدوالر«.

تهريب 78 مليار دوالر خالل السنوات الست الماضية

نائبان يكشفان عن تورط 46 مصرفا بقضية تحويل العملة
السليمانية - عباس اركوازي:

كشف نائبان عن قائمة تضم 
46 مصرفــا قامت بتحويل 78 
مليار دوالر على مدى السنوات 
الســت املاضيــة، دون ان يتم 
تسجيل أســماء الذين قاموا 
بتهريــب الــدوالر إلــى خارج 

العراق.
اللجنــة  عضــو  واضــاف 
االقتصاديــة مبجلــس النواب 
سوران عمر، ونائب رئيس جلنة 
االقتصاد في برملان كردســتان 
علي حمــه صالــح، ان أربعة 
من املصارف ال 46 التي قامت 
بتهريــب العملة الــى اخلارج 

تعمل في إقليم كردستان.
النائبان في تصريحات  واوضح 

تابعتها الصباح اجلديد، ان احد 
اقليم  في  العملة  مهربي  ابرز 
كوردســتان ويدعــى رجن عبد 
يعمل مستشــارا  وهو  القادر 
ماليــا لفرع مصرف الشــرق 
االوســط فــي الســليمانية 
بالتعاون مع مدير فرع املصرف 
في السليمانية عمر سبحان، 
قاما بتزويــر البيانات والوثائق 
اجلمركية، وغسل مئات املالين 
مــن الدوالرات مــن خالل مزاد 
العملة للبنك املركزي واعطاء 

رشى الخرين.
وبينــا انــه مت فتــح حتقيقات 
باطــالع  وخارجيــة  داخليــة 
مباشــر مــن هيئــة النزاهة 
وان محكمة  القضية،  ملتابعة 

واالدعاء  الســليمانية  حتقيق 
العــام ينظــران فــي قضية 
تبييــض االموال، من قبل هذه 
الشبكة وسوف تتخذ اجلهات 
االمنية واحملاكم واالدعاء العام 

بحقهم اجراءات رادعة.
واشــارا الى، ان شركة صرافة 
في اربيــل تقوم يومياً بتهريب 
نحو 15 مليون دوالر عبر احلدود 
خليل  ابراهيم  وبوابــة  البرية 
الــى تركيا، وهو مــا اكدا انه 
يجب ان مينع باسرع وقت ممكن.
واعلنــا انــه مت علــى مــدى 
الســنوات الســت املاضيــة 
78 مليــار دوالر، عبر  تهريــب 
48 مصرفــا الى اخلــارج، دون 
تسجيل أســماء أولئك الذين 

قامــوا بالتهريب، وان عشــرة 
مليــارات و 781 مليــون دوالر 
اربعة  خــالل  من  حتويلهــا  مت 

مصارف في اقليم كردستان.
أربيل  كالتالي،«مصــرف  وهي 
قام بتحويل ثالثة مليارات و 619 
مليون دوالر، و مصرف الشــمال 
ثالثــة  مليارات  بتحويــل  قام 
و 916 مليــون دوالر، ومصــرف 
كردســتان قــام بتحويل مليار 
و 961 مليــون دوالر، ومصــرف 
جيهان حول مليارا و283 مليون 
مجموعــه  مــا  ان  اي  دوالر«، 
مليون   781 و  مليارات  عشــرة 
دوالر خرجت من العراق عبر هذه 
املصارف االربعة دون تســجيل 

اسماء مرسليها.

بغداد - الصباح الجديد: 
الوزراء محمد  رئيس مجلس  وصف 
شياع السوداني امس االثنن، ارتفاع 
األسواق  تشــهده  الذي  األســعار 
وفيما  الوقتــي«،  األمر  بـــ«  احمللية 
أشــار الى اطالق الســلة الغذائية 
احلماية  من  باملســتفيدين  اخلاصة 
االجتماعية، املح الى ان النية تتجه 
الى خفض أســعار الدوالر بقوله أن 
املركزي  للبنك  اجلديدتــن  اإلدارتن 
واملصرف التجارة »ســتعمالن على 

تقليل ارتفاع أسعار الصرف«.
وقال السوداني خالل مؤمتر صحفي 
في مقــر وزارة التجــارة: » اتخذنا 
قــرارات بحق من يحــاول املضاربة 
والتأثير على الســوق«، الفتا الى ان 
»ارتفاع األسعار أمر وقتي وسنعمل 
على توفير جميع احتياجات املواطن 
في األسواق«. وأكمل السوداني، ان« 
اإلدارات التــي مت تكليفها في البنك 
املركزي واملصــرف العراقي للتجارة 
متتلك مهارات وستعمل على تقليل 

ارتفاع اسعار الصرف«.

وتابــع: » اطلقنــا اليــوم الســلة 
باملشــمولن  اخلاصــة  الغذائيــة 
االجتماعيــة،  احلمايــة  بشــبكة 
افراد املشــمولن  مبينــا، ان« عدد 
بالســلة الغذائية اخلاصة باحلماية 
االجتماعية هم خمسة مالين و 76 

الف و649 فردا«.

وقت  في  الســوداني  اعفــى  وكان 
املركزي  البنــك  ســابق محافــظ 
مصطفــى غالــب مخيــف مــن 
منصبه، فيما كلف احملافظ السابق 
للبنك علي محســن العالق بإدارته 
بالوكالة، كما أحــال مدير املصرف 
التقاعد،  علــى  للتجارة  العراقــي 

إضافة  إلدارته  احلمداني  بالل  وكلف 
إلى مهامه.

 ومــن اجلدير بالذكر، ان الســوداني 
كان اتخــذ أمس األول األحد، قرارات 
صرف  ســعر  لـ«معاجلة«  عاجلــة 
العملــة  إزاء  األمريكــي  الــدوالر 
الغرف  باحتاد  احمللية، خالل اجتماعه 

التجاريــة العراقية لبحث معاجلات 
تقّلــب ســعر الصــرف للعملــة 

األجنبية.
وأبرز ما تضمنته تلك القرارات، فتح 
نافذة جديدة لبيع العملة األجنبية 
لصغار التّجار عبر املصرف العراقي 
للتجارة )TBI(، ومتويل البنك املركزي 
 500 قدره  إضافــي  مببلغ  للمصرف 

مليون دوالر أميركي.
كمــا قرر إطالق اســتيراد الســلع 
لدى  املسجلة  للشركات  والبضائع 
وزارة  الشــركات في  دائرة تسجيل 
إجراءات  وتسهيل  االحتادية،  التجارة 
االســتيراد، وإلغــاء إعمــام هيئة 
غرامات  بفــرض  اخلاص  الضرائــب 

تأخيرية على املستوردين.
أيضا إشراك غرف  وقرر الســوداني 
التجــارة واحتــاد الصناعــات فــي 
الوزاري لالقتصاد،  جلســات اجمللس 

ممثلن للقّطاع اخلاص.
وجتدر اإلشارة أيضا في هذا السياق، 
شــرعت  التجــارة،  وزارة  ان  الــى 
منذاالمــس، ببيع الدجاج والطحن 

وبيض املائدة، بأسعار مدعومة بعد 
ان كانت اتخذت قرارها بهذا الشأن 
امــس األول األحــد، اذ أورد املتحدث 
باســم الــوزارة محمد حنــون، ان 
»الوزارة دخلت علــى اخلط التجاري 
ومخازنها  منافذهــا  عبر  وأطلقت 
األساســية  باملواد  املواطنن  جتهيز 
كالبيض بسعر 4750 دينار للطبقة 
ألف   40 الواحدة والطحن بســعر 
دينار للكيس، وهذه األســعار ثابتة 

وغير خاضعة لسعر الصرف«.
حنــون كان اكد أيضــا، أن »مخازن 
الغذائية  باملواد  التجارة ممتلئة  وزارة 
ومســتمرة بالتجهيز وال توقف في 
للعوائل  اإلضافيــة  احلصــة  توزيع 
املشمولة باحلماية، ومستعدون ألية 

زيادة«.
وهــذا ما أكــده وزير التجــارة اثير 
الغريــري امــس االثنــن بقولــه: 
»مخازننا مليئة باملواد الغذائية وهي 
تكفي لثالثة أشهر«، مشيراً إلى أن 
»هناك من يحاول التالعب باألسعار 

وسنعمل على مواجهتهم«.

السوداني يصف ارتفاع األسعار باألمر الوقتي
 ويلمح الى توجه بخفض صرف الدوالر

التجارة تبدأ بيع مواد غذائية بأسعار مدعومة تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقة، وزيــر النفط حيان عبد 
الغنــي، جنــاح مــالكات الوزارة 
بإضافة ســت مليــارات برميل 
من النفط اخلــام و23 مليار قدم 
مكعــب من الغــاز لالحتياطي 
الوطني. وجــاء في بيان أصدرته 
وزارة النفــط، امــس االثنن أن 
»نائــب رئيــس الوزراء لشــؤون 
الطاقة، وزيــر النفط حيان عبد 
الغنــي، أجرى زيارة إلى شــركة 
أكد  النفطية،  االستكشــافات 
أهميــة قطاع  خاللهــا علــى 
االستكشــافات النفطية ، في 
تعزيز االحتياطي النفطي للثروة 
وقال  للعراق«.   الهيدروكاربونية 
عبد الغنــي، إن »الفرق الزلزالية 
االستكشافات  لشركة  التابعة 
خالل  جنحــت  قــد  النفطيــة 
تكثيف  من  املنصرمــة   الفترة 
نشاطاتها في الصحراء الغربية 
من محافظــة األنبار، إلى جانب 
املناطق فــي محافظة  بعــض 
قار،  وذي  واملثنى  والنجف  نينوى، 
وقطعت آالف الكيلومترات جلمع 

املعلومات من مساحات األراضي 
املشمولة باملسح الزلزالي ضمن 
نتائج  وحققت  الــوزارة،  خطط 
مثمــرة«. وأشــار إلــى »أهمية 
حتويل »التوقعات« إلى احتياطي 
ثابــت يعزز مــن موقــع العراق 
إنتاج  وزيادة  إدامــة  على صعيد 
النفط والغاز، فقد أسفرت هذه 
اجلهود خالل الســنوات القليلة 
املاضية إلــى إضافة )6( مليارات 
برميــل من النفط اخلــام و )32( 
مليار قدم مكعب قياســي إلى 
الثروة  من  الوطنــي  االحتياطي 

الهايدروكاربونية«.
من جانبه، قال مدير عام شركة 
النفطيــة  االستكشــافات 
علي جاســم، إن »نائــب رئيس 
الوزراء وزير النفط، قد اســتمع 
إلى شــرح عن خطــط وبرامج 
حضوره  جانــب  إلى  الشــركة 
ورشــة عمــل مت تخصيصهــا 
االستكشــافية  الرقــع  عــن 
الواعــدة بالغــاز ونتائج العمل 
لها،  والتقييم  االستكشــافي 
لالستثمار  املســتقبلية  والرؤى 
األمثل للثروة الهايدروكربونية«.

النفط تضيف ستة مليارات 
برميل من الخام و23 مليار قدم 
مكعب من الغاز الحتياطي البالد

بغداد - الصباح الجديد:
هنأت الرئاسات الثالث أمس االثنن، 
قضاة البالد بيوم القضاء العراقي، 
عبد  اجلمهوريــة  رئيــس  وكتــب 
تويتر:«  على  رشيد  اللطيف جمال 
نهنــئ القضــاة ورجــال القانون 

مبناسبة يوم القضاء العراقي«.
واضاف » كان دوركم املهني مهماً 
التأســيس لقضاء مســتقل  في 
وملتزم بالدســتور والقوانن، دمتم 
صمام أمــان للدفاع عــن العدالة 
رئيس  أكد  فيمــا  القانون«،  وإنفاذ 
البرملان محمد احللبوســي، ضرورة 
القضاء  قــرارات  احتــرام  وأهمية 

والتمسك باستقالليته وحياديته.
وقال احللبوســي في تغريدة على 
موقــع تويتر، »في يــوم القضاء 
العراقــي نرفــع أســمى آيــات 
القضائية،  إلى األســرة  التهنئة 
حتقيق  فــي  دورهــا  ونســتذكر 
العدالة وصيانة الدستور وحماية 

حقوق الشعب«.

وأهمية  »ضرورة  احللبوسي  وأكد 
والتمسك  القضاء  احترام قرارات 

باستقالليته وحياديته« 
وبدوره جــدد رئيس الوزراء محمد 
شــياع الســوداني امس االثنن، 
والعمل  القضــاء  بدعم  االلتزام 
وبســط  اســتقالله  أجــل  من 
هيبته، فيما اشار الى ان القضاء 
العادل هو الضامــن األول حلفظ 
الدميقراطيــة وصيانــة مبــادئ 

الدولة.
تغريدة  فــي  الســوداني  وقــال 
علــى تويتر ايضا »جنــدد التزامنا 
بدعم القضــاء والعمل من أجل 
مبينا  هيبته«،  وبسط  استقالله 
قناعتنا  لتأكيد  »مناســبة  انها 
الراســخة بأّن القضاء العادل هو 
الضامن األول حلفظ الدميقراطية 
 ، الدولــة«.  مبــادئ  وصيانــة 
اليوم  بالقول »فــي هذا  مضيفا 
نستذكر عطاء األسرة القضائية 

وشهداءها بالعرفان واإلجالل«.

الرئاسات الثالث تهنيء القضاة 
واهل القانون بيوم القضاء العراقي
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بغداد - الصباح الجديد: 

أكــدت وزارة الزراعة امس االثنني أن 
الشتوي  للموسم  الزراعية  اخلطة 
وبينما أشارت  أقرت في وقت حرج، 
إلــى أن موســم األمطــار احلالي 
كان له مــردود إيجابي على جوانب 
متعــددة، أعربــت عــن أملها في 
استمرار زيادة اخلزين املائي بالشكل 
الذي سينعكس إيجابا على خطة 
الصيفـــي  للموســـم  الزراعــة 

املقبـل.
وشــهد العراق خالل فصل اخلريف 
احلالي، موجات  والشــتاء  املنصرم، 
السنوات  أمطار بنسب مرتفع عن 
اخلبراء  دفعــت  التــي  الســابقة، 
للتحذير من مواســم جفاف تلقي 
بظاللهـــا علـــى الزراعـــة فـي 

البـالد.
وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد 
إن  اخلزاعي في تصريحات صحفية 
الزراعية للموسم الشتوي  “اخلطة 
أقــرت في وقــت حرج بعــد أن بدأ 
موســم الزراعة الشــتوية بزراعة 
خاصة  االســتراتيجية  احملاصيــل 
احلنطة، وبعد تســنم الوزير عباس 
اجتماعات  عــدة  عقدت  العلياوي 
على وجه االســتثناء لتدارك األمر، 
ثم  ومن  الزراعيــة،  اخلطــة  وإقرار 
وتوفير  املزروعة،  املساحات  توسعة 
للفالح  املقدم  الدعــم  ومضاعفة 

واملزارع العراقي”.

وأوضح اخلزاعي، أن “املواسم الثالثة 
قّلة  حيث  صعبــة،  كانت  املاضية 
األمطــار واالطالقــات املائيــة من 
دول اجلــوار، وتناقص اخملــزون املائي 
بالشكل الذي هدد حتى توفير مياه 
الشرب، لذلك كانت مسألة حتٍد في 
كيفيــة املوازنة بني هذه املتطلبات 

والواقع املوجود”.
وبواقع  أُقرت اخلطة  “لذلك  وأضاف: 
لألراضي  دومن  املليون  مليون ونصف 
الزراعية التي تســقى ســيحا من 
مياه األنهر بشكل مباشر، ومليون 
و100 ألف دومن للبســاتني الزراعية، 
ديالى ومنطقة  وخصصت حملافظة 
العظيم حصــة إضافية مبقدار 38 
ألف دومن، وكذلك التوسع في زراعة 
تعتمد  التي  الصحراوية  املساحات 

على مياه اآلبار”.
الزراعة،  وزارة  باسم  املتحدث  وتابع 
“وكان هنــاك عــدة مالحظات من 
وزارة املوارد املائيــة، باعتبار أن ذلك 
يهدد اخلزين املائــي العراقي، ولكن 
املصلحة العليا تطلبت التوسع في 
زراعة املساحات الصحراوية لتالفي 
املســاحات  في  احلاصل  النقــص 
األخــرى، لذلك أُقرت بواقع 4 ماليني 
دومن للمســاحات الصحراوية التي 

تسقى مبياه اآلبار”.
وبنّي، “وكان ذلــك رأي الوزير والكادر 
املتقــدم في الــوزارة، وأقر ذلك في 
هيئة الرأي، ومن ثم حصل تنسيق 
مــع وزارة املوارد املائية، وعرض األمر 
املوافقة  لينال  الوزراء  على مجلس 

ومن ثم املباشــرة، وحدد يوم 25/11 
العادة النظر في هذه اخلطة حسب 
واقع األمطــار املوجودة، واالطالقات 

املائية من دول اجلوار”.

حصلت  “وحينما  اخلزاعــي،  وأردف 
كميــات مطرية فاقت الســنوات 
املاضية - حيث كان موسم األمطار 
مبشــرا وال زال كذلك - متت إضافة 

مليون دومن لألراضــي الزراعية التي 
تســقى ســيحا، ونتيجــة لذلك 
توسعت املساحات الزراعية، وكانت 
األمطــار ذات مــردود إيجابي على 

مجمــل اجلانب الزراعــي، وكذلك 
علــى اجلوانــب األخرى البيئيـــة 

والصحيـة”.
وزارة  باســم  املتحــدث  وأضــاف 
الزراعة، “حيث ساهمت األمطار في 
زيادة مياه األنهار، وبالتالي حتسنت 
وتثبيت  املوجودة،  السمكية  الثروة 
وتقليل  الرملية،  والكثبــان  التربة 
العواصف التي كانت جتتاح العراق 
بني احلني واآلخر، وغيرها الكثير من 
الفوائــد، وما نأمله هو اســتمرار 
زيادة اخلزين املائي العراقي بالشكل 
على  إيجابــا  ســينعكس  الــذي 
خطة الزراعة للموسم الصيفـــي 

املقبـل”.
وتابــع، “خاصــة فــي احملافظــات 
الشــلبية، وحتديدا فــي محافظة 
التي  الديوانية  ومحافظة  النجف، 
عانت فــي الســنوات املاضية من 
تقليص املســاحات املزروعة، ونأمل 
زيادة هذه املســاحات  اقرار  يتم  أن 
بالشــكل الذي جننيــه فائدة، ألن 
الشــلب هــو محصول  محصول 
استراتيجي وهام للدولة واملواطن”.

 علــى صعيد متصل أفــادت وزارة 
املوارد املائيــة امس االثنني أن خزين 
يزال حرجا ومتدنيا  املائي، ال  العراق 
حتى اآلن في ظل احلقائق واملؤشرات 
املتوفرة، كاشــفة عــن أملها بأن 
تســهم موجات األمطــار املقبلة 
التي ســتهطل شمال البالد نهاية 
الشهر اجلاري في تعزيز اخلزين املائي 

للبالد.

وقــال مدير عــام الهيئــة العامة 
لتشغيل مشــاريع الري والبزل في 
الــوزارة أحمد كاظــم في تصريح 
املائــي في  “اخلزيــن  إن  صحفــي، 
الســدود واخلزانات، مــا زال متدنيا 
وحرجا، مبينــاً أن الوزارة تعول على 
املتوقع هطولها  األمطــار  موجات 
خــالل األشــهر املقبلــة القليلة 

املتبقية، لتعزيز اخلزين”.
وبــني املديــر العــام أن “هطــول 
تتجاوز  لم  العراق،  الثلوج شــمال 
كمياتــه حتــى اآلن الـــ 25 باملئة 
مقارنة مبا هطل للمــدة ذاتها من 
العام املاضي،” مشــيرا إلى “وجود 
مؤشــرات بحدوث أمطــار وموجة 
فيضان شمال العراق في الـ 28 من 
الشهر اجلاري وحتديداً شمال نينوى 
وصالح الدين وكركوك ستكون لها 
أهمية كبيرة في زيادة اخلزين املائي 
ملواجهة  وحديثة،  املوصل  لســدي 
للموســم  املائيــة  االحتياجــات 

الصيفي املقبل.
وكشــف كاظــم عــن أنــه متت 
االســتفادة من األمطــار الهاطلة 
واجلنوبية،  الوســطى  باملنطقتني 
وتأمني احلصص  األهوار،  إنعاش  في 
املائية حملصولي احلنطة والشــعير، 
موضحــاً أن الوزارة وضعت خططاً 
لتأمني الرية الثالثة حملصول احلنطة 
بعد هطول األمطار خالل الشــهر 
املقبــل، وفــي حال عــدم هطول 
اخلزين  اســتخدام  سيتم  األمطار 

املائي للسدود.

الموارد المائية: أمطار الشتاء تروي مزروعات الصيف في العراق
خزين البالد ما زال حرجًا وموجة فيضان السبت المقبل

احمد عبد الصاحب كريم
ابــي  مستشــفى  تأســس 
غريب العام عــام ١٩٦٨ كأول 
مستشــفى في قضــاء ابي 
غريب و التــي تعتبر من اقدم 
و اشــهر املستشــفيات في 
خدماتها  تغطــي  و  العــراق 
والعالجية  والصحية  الطبية 
كثافة ســكانية كبيرة الكثر 
من مليون نسمة في القضاء 
واملناطق اجملاورة له واحملافظات 
االخــرى وتضم املستشــفى 
الطوارى  و  االستشارية  مبنى 
اجلراحية   ، )الباطنية  واقسام 
، اجلناح اخلاص ، اجملاري البولية 
و  االنــف  و  االذن   ، العيــون   ،
احلنجرة ، قســم النســائية 
والتوليــد ، قســم االطفال ، 
العظام( فضال عن  و  الكسور 
اخملتبرات و مركز غسل الكلى 

و وحدات اخلدمات الساندة 
وبــني مدير مستشــفى ابي 
غريــب العام الدكتــور عامر 
تعتبر  املستشفى  ان  العزاوي 
احد اهم املؤسسات الصحية 
في جانب الكرخ و باالخص في 
مناطق االطراف و متتلك اكفأ 

والصحية  الطبيــة  املالكات 
اخلبرة  ذوي  مــن  والعالجيــة 
حيث اســتقبلت املستشفى 
الثاني من  خالل شهر تشرين 
مراجعا   )١٢٠٧١( اجلاري  العام 
في العيــادة االستشــارية و 
(١٠٨٤٣( مراجعــا فــي ردهة 
الطــوارىء واجــرت صــاالت 
عمليــة   )١٤٠١( العمليــات 

جراحية متنوعة .
اجــرت  العــزاوي  واضــاف 
املستشــفى  مختبــرات 
(٦٤٨٨٧( فحصــا مختبريــا و 
(٨٤٦٠( فحصــا في الوحدات 
الساندة و اجرت صاالت الوالدة 
(٥٧٠( مولــودا مــن الذكــور 
واالنــاث واجراء )٤٠٦( غســل 
كلوي في مركز غسل الكلى. 

بغداد - الصباح الجديد: 
 بدأت امــس االثنني فعاليات 
احلفل السنوي السادس ليوم 
بحضور  العراقــي  القضــاء 
القضــاء  مجلــس  رئيــس 
األعلى فائق زيــدان وعدد من 
املســؤولني وقضــاة احملاكم 

العراقية. 
واكد زيدان في كلمة له  خالل 
احلفــل العمل علــى تطبيق 
فــي خدمة  القضاء  شــعار 
املواطن من خالل جعل احملاكم 

قريبة من سكن املواطنني.
وقــال رئيس اجمللــس ان “يوم 
اليوُم  هو  العراقــّي،  القضاء 
الذي جنَح فيه قضــاُة العراق 
بتحقيق  مطلبهــم  نيِل  في 
االســتقالِل التام وهو الهدف 
القضاة في  األســمى جلميع 

العالم”.
“القضــاء  ان  الــى  واشــار، 

املســتقل أهم مؤشــر على 
التــي  الرشــيدة  الدولــة 
ينعــم مواطنوهــا بالعدالة 
ألنــه  والرفــاه،  واالســتقرار 
واحلريات”،  للحقــوق  الضامن 
مبينا ان “استقالل القضاء هو 
العقيدة القائمة على أساس 
أن القــرارات القضائية يجب 
أن تكون حيادية غير خاضعة 
لنفوذ الســلطات أو املصالح 

اخلاصة او السياسية”.
واضــاف، ان “اإلعــالن العاملي 
حلقوق اإلنســان أوجب جميع 
وغيرها  احلكومية  املؤسسات 
باحتــرام ومراعاة الســلطة 
القضائية وعدم جواز أن حُتِدث 
تلك املؤسســات أية تدخالت 

في اإلجراءات القضائية”.
واردف، ان “اســتقالل القضاء 
ال قيمة لــه إذا لم يكن قائماً 
في وجدان الشعب وإميانه بأنه 

الضمانة فــي كفالة احلقوق 
“دور  الــى  منوها  واحلريــات”، 
ومؤسسات  اإلعالم  وســائل 
في  واهميته  املدنــي  اجملتمع 
بني  القانوني  الوعــي  نشــر 
عمــوم املواطنني ألنه يحّصن 
اجملتمــع مــن التجــاوز على 
الدستور والقانون ويعزز إدراك 

املواطن بأهمية القضاء”.
باملبادئ  “االلتــزام  واكد، على 
الدوليــة التــي نــص عليها 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
واالميان  والسياســية  املدنية 
أمام  سواء  جميعاً  الناس  بأن 
القضاء”، الفتا الى “اننا نعمل 
جاهدين على تطبيق شــعار 
القضاء في خدمة املواطن من 
من  قريبة  احملاكم  خالل جعل 
واستخدام  املواطنني  ســكن 
لتسهيل  احلديثة  الوســائل 

إجناز معامالتهم”.

بغداد - الصباح الجديد: 
أكــد وزير التعليــم العالي 
والبحــث العلمــي نعيــم 
العبودي امس االثنني، حرص 
العراق علــى تعزيز التفاهم 
العلمي املشترك مع الهند.

وذكر بيــان للــوزارة أن”وزير 
التعليــم العالــي والبحث 
العبودي،  نعيــم  العلمــي 
استقبل ســفير الهند لدى 
بغــداد براشــانت بيســاي 
وبحثــا التعــاون العلمــي 

واألكادميي بني البلدين”.

حرص  التعليم”  وزيــر  وأكد 
على  وجامعاتهــا  الــوزارة 
العلمي  التفاهــم  تعزيــز 
املؤسســات  املشــترك مع 
اجلامعيــة الهندية العريقة 
في  العاملــي  احلضــور  ذات 

احملافل الدولية”.
وأشــار إلى” أهميــة تطوير 
على  العلمي  التعاون  آليات 
وفــق التفاهمــات الثنائية 
ما  والســيما  اجلانبني  بــني 
يتعلق ببرامــج التوأمة بني 
اجلامعات واإلشراف املشترك 

واملنح الدراسية املتبادلة”.
السفير”  أشــاد  جهته  من 
التطويــر  مبقترحــات 
بالثنائي  بالتعــاون  اخلاصة 
التــي  واالســتراتيجية 
تعمــل فــي ضوئهــا وزارة 
التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي العراقيــة مؤكدا 
“حرصه بالده ومؤسســاتها 
التبــادل  علــى  اجلامعيــة 
برامج  وحتديــث  الثقافــي 
الى  الدراسية املقدمة  املنح 

الطلبة العراقيني”.

مستشفى ابي غريب العام تأريخ طويل من 
الخدمات الطبية والصحية الهالي القضاء 

زيدان: نعمل جاهدين على تطبيق 
شعار القضاء في خدمة المواطن

وزير التعليم يؤكد حرص العراق على 
تعزيز التفاهم العلمي المشترك مع الهند

بدء فعاليات الحفل السنوي السادس ليوم القضاء العراقي



متابعة ـ الصباح الجديد:
كل صبــاح، فــي أحد أفقــر أحيــاء العاصم 
األفغانيــة، كابــول، تتجمع فتيــات في منزل 
للدراسة ســرا، وهو أمر تفعله ماليني الفتيات 

حول العالم بحرية.
ومع احتفــال العالم باليــوم الدولي للتعليم 
الدولة  الثالثــاء، فإن أفغانســتان هــي  اليوم 
الوحيــدة التي متنع فيها الفتيــات من الذهاب 
إلى املدرســة. وبعد وصفهــا القيود املفروضة 
على التعلم والتعليم بأنها هجوم على كرامة 
اإلنسان، كرست اليونسكو خطابها هذا العام 

للفتيات والنساء األفغانيات.
بعد فترة وجيزة من اســتعادتها للسلطة في 
أغسطس 2021، أغلقت طالبان معظم املدارس 
الثانوية للبنات في البالد، ما منع ماليني الفتيات 
من احلصول على التعليم بعد الصف السادس. 
واســتمر احلظر منذ ما يقرب من 500 يوم، على 

الرغم من املناشدات الدولية لرفع احلظر.
وفيما تبقى معظم املدارس احلكومية واخلاصة 
للفتيات في أفغانســتان خاليــة، فإن املدارس 

السرية آخذة باالنتشار.
شعاع الضوء

املدرسة السرية في كابول هي جزء من شبكة 
من ثمانية مدارس في خمس مدن. وهي مدعومة 
من منظمة أفغانية تدعى “SRAK” تعمل، وفقا 
ملوقعها على اإلنترنت، في املناطق شديدة التأثر 
بحظر مدارس البنات. وتعني “SRAK” “الشعاع 

األول لضوء الصباح” بلغة البشتو.
األول  التي طلبت اســتخدام اسمها  باراستو، 
فقط ألسباب أمنية، من بني مؤسسيها. تقول 
لـ VOA إنه بعد فترة وجيزة من سيطرة طالبان 
على البالد، تلقت مكاملات من مدرسات يطلنب 
املساعدة في إنشاء مدارس سرية. وكانت لديها 
خبرة في قطاع التعليم فــي حكومة الرئيس 

أشرف غني، وهكذا بدأت العمل.
تقول باراســتو إن إنشــاء املدارس ليس باألمر 
الصعــب ألن “النســاء واألطفال يأتــون إلينا 

ويطلبون املساعدة”.

من خالل شــبكة عالقاتها، ســاعدت باراستو 
في حتويل األقبية وغرف املعيشــة وغرف النوم 
إلى مدارس للمعلمات والطالبات املســتعدات 

للمخاطرة بكل شيء من أجل التعليم.
رحيلــه، وهي معلمة رياضيات ســابقة طلبت 
أيضا اســتخدام اســمها األول فقط ألسباب 

أمنية، تعمل متطوعة في املدرسة.
تقول رحيله إنها أصيبت باكتئاب عميق عندما 
أغلقت طالبان مــدارس البنات، ولكن بعد ذلك 

بدأ جيرانها في طلب املساعدة في الرياضيات.

“أدركــت أن الطالبات وأنا نحتــاج إلى بعضنا”، 
تقول، “كالنا أعطى اآلخر األمل”.

سرعان ما نفدت املســاحة في منزلها بسبب 
تزايد عــدد الطالبات. في تلــك الفترة التقت 
بباراســتو، التي ســاعدتها في استئجار غرفة 
كبيــرة في منزل في كابــول حيث تقوم رحيله 
ومعلمتــان أخريان بتدريــس الرياضيات واللغة 
اإلجنليزيــة والعلوم واملواد األخــرى ملا يقرب من 

100 فتاة ملدة ثالث ساعاتريوميا.
كاميال البالغة من العمر ثمانية عشر عاما هي 

إحدى طالبات رحيله. وهي حتب الكيمياء واللغة 
اإلجنليزية وحتلم بأن تصبح محامية. لو ال احلظر، 
لكانت ســتنهي املدرسة الثانوية قريبا. لكنها 
اآلن تعيد قــراءة مواد من الصفوف الســابقة 

لتعويض االنقطاع عن التعلم.
“أنا أدرس حتى يكون مســتقبلي زاهرا ومرتبا” 

تقول كاميال، “ولن أكون أمّية مثل أمي”.
هناك مــا يقرب مــن 250 امرأة تأثــرن بحظر 
الطالبان للتعليم في التسعينيات يتعلمن اآلن 

أيضا القراءة والكتابة في املدارس السرية.

التعليم مجانــي في هذه املــدارس، فمعظم 
العائــالت ال تســتطيع حتمــل دفع الرســوم 
الدراســية. ويدفع أعضــاء SRAK وداعموهم 
الكمبيوتر  أجهــزة  واللــوازم، مثــل  اإليجــار 

الشخصية واللوازم األخرى.
موقف طالبان

يزعم نظام طالبــان أن املواد التعليمية والبيئة 
ال تتماشى مع القيم الثقافية للبالد والقوانني 
اإلســالمية. وجتاهل النظام باستمرار الدعوات 

الدولية الستئناف تعليم الفتيات.

وفي ديســمبر 2022، وســعت طالبــان حظر 
التعليم القائم على النوع ليشــمل النســاء 
في اجلامعات. ورفضت نــدى محمد ندمي، وزيرة 
العالي في حركــة طالبان، الضغوط  التعليم 
الدوليــة، وقالــت لتجمع محلــي أن القوانني 
الدينية سيتم تنفيذها “حتى لو فرضوا عقوبات 
علينا، أو استخدموا قنبلة ذرية علينا أو حتى إذا 

عادوا حلرب أخرى”.
ومنذ تولي طالبان الســلطة، قبل نحو سبعة 
عشر شــهرا، فشــل النظام في احلصول على 
شــرعية دولية، ويرجع ذلك إلــى حد كبير إلى 
القيــود التعليميــة املفروضة علــى الفتيات 

والنساء.
التحدي واليأس

علــى الرغم مــن احتمال التعــرض لالعتقال 
والقتــل، تقول رحيلــة، إن املعلمــني والطالب 
يذهبون إلى مدارس ســرية ألن “أكبر مخاوفنا 

كانت موت أرواحنا وعواطفنا”.
يعرف أصحاب املنازل التي تعمل فيها املدارس، 
كيف يتخلصون من شرطة طالبان الفضوليني 
الذيــن يســتجوبونهم في كثير مــن األحيان 
حول األنشطة في ممتلكاتهم. لتجنب االنتباه، 
يُطلب من الفتيات احلضــور واملغادرة في أزواج 

وعدم إحضار الكتب.
“نترك كتبنا في املنــزل وكتيباتنا في الفصل”، 
تقــول كاميــال، “إذا كان لدينا واجــب منزلي، 
نكتبه على قطعة من الورق بقلمنا ونضعه في 

جيبنا”.
مع توسع شــبكة املدارس الســرية، ليس من 
الواضح كيف ســتحصل فتيــات مثل كاميال 
على دبلوم املدرســة الثانويــة، أو إلى أي مدى 

يستطعن مواصلة الدراسة.
وتقول باراســتو، عضوة SRAK، إنه كان هناك 
وقت في أفغانستان كانت فيه الفتيات يحلمن 
بأن يصبحن طبيبات أو عاملات أو مهندســات، 
ولكن اآلن مجرد احلصول على شــهادة الثانوية 
العامــة يعد معاناة كبيــرة. “انظر إلى األحالم 

التي قتلناها داخل قلوبنا، داخل عقولنا.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اخلارجية  الشؤون  رئيس جلنة  ندد 
األميركي  النــواب  مجلــس  في 
النائب اجلمهــوري مايكل مكول، 
بايدن ملف  الرئيس جــو  مبعاجلة 
وثائقه السرية أثناء تواجده خارج 
العديد  على  العثور  بعد  منصبه 
من الوثائق أثناء عمله كعضو في 
مجلس الشــيوخ ونائب للرئيس 
في منزلــه وفي عدة مكاتب بعد 
نهايــة فتــرة إدارة الرئيس باراك 
أوبامــا. وتســاءل مكــول: “ملاذا 
يأخذون هذه الوثائق إلى والياتهم؟ 

ال أفهم ذلك”.
وقــال مكــول فــي مقابلة مع 
إن  األميركيــة،   ”ABC“ شــبكة 
بايــدن والرئيس الســابق دونالد 
ترمب ارتكبا “نفس اخلطيئة” على 
الرغم من أن فريق بايدن أكد على 
إعادة الوثائق السرية بسرعة إلى 
احلكومة عند اكتشــافها بينما 

لم يفعل ترمب ذلك.

فضيحة “ووترغيت”
ولــم يقــل مكــول مــا إذا كان 
أن اجلدل سيشكل خطرًا  يعتقد 
لكنه  بايــدن،  علــى  سياســًيا 
قــارن ذلــك بوضــوح بفضيحة 
“ووترغيت”، وهي آخر مرة استقال 
فيها رئيس في منصبه. وقال إنه 
ال يزال هناك الكثير من “األسئلة 

التي لم تتم اإلجابة عنها”.
ووترغيت كعملية  “بــدأت  وتابع: 
صغيرة للغاية، وأدت إلى استقالة 
رئيس الواليــات املتحدة، لذلك ال 
أعرف ما الــذي يوجد هناك حتى 

نرى الوثائق”.
ودعــا النائب اجلمهــوري مكول، 
الواليات املتحدة إلى إرسال دبابة 
واحدة على األقل من دباباتها من 
طراز إم 1 أبرامز إلى أوكرانيا لدفع 
اخلاصة  بدباباتها  للسماح  أملانيا 
ملســاعدة كييــف فــي محاربة 

“الغزو الروسي”.

األملانية  ليوبارد  دبابات  وتُستخدم 
في العديد من البلدان في جميع 
إذن برلني  إلى  أوروبا، وحتتاج  أنحاء 
إلعــادة تصديرها إلــى أوكرانيا. 
دبابات  إن  املتحدة  الواليات  وقالت 
في  للقتال  مناســبة  غير  أبرامز 
أوكرانيا نظــرا للصيانة املكثفة 

والوقود الذي حتتاجه للعمل.
وبدالً من ذلك، خصصت الواليات 
كبيرة  مدرعة  مركبــات  املتحدة 
ألوكرانيا، مبا في ذلك ما يقرب من 
املســاعدة  في حزمة  منها   150
التي مت اإلعالن عنهــا مؤخرًا من 

إدارة بايدن.
وقــال عن شــبه جزيــرة القرم: 
“سيكون هناك هجوم شتوي من 
قبل الروس. إنهم بحاجة إلى هذه 
الدبابات على اجلانب الشرقي في 
دونباس. إنهــم بحاجة أيًضا إلى 
صواريــخ ATACMS بعيدة املدى، 
لضرب شــبه جزيرة القرم حيث 
توجــد الطائــرات اإليرانية بدون 

طيار هناك”.
وتعتبر شــبه جزيــرة القرم التي 

ضمتها روسيا بشكل غير قانوني 
فــي عــام 2014 وفًقــا للواليات 
الطائرات  انطالق  قاعدة  املتحدة، 

بدون طيار التي قدمتها إيران.
الدميقراطــي  الســيناتور  وكان 
كريس كونز قد قــال في منتدى 
العاملــي  االقتصــادي  دافــوس 
األســبوع املاضي “أعتقد أنه من 
بدبابات  أوكرانيــا  نــزود  أن  امللح 
قتال رئيســية متقدمــة”. وتابع 
“أنــا قلق مــن أن روســيا تعيد 
تسليح نفسها وتستعد لهجوم 
الربيــع. وإذا تطلب األمر إرســال 
بعض دبابات أبرامز من أجل فتح 
احلصول على دبابــات ليوبارد من 
أملانيــا وبولندا ومن حلفاء آخرين، 

فإنني سأدعم ذلك”.
وتابع “أحترم أن قادتنا العسكريني 
يعتقدون أن أبرامز منصة معقدة 
لتكون  للغاية  ومكلفــة  للغاية 
مفيدة مثل ليوبارد، لكننا بحاجة 
إلى مواصلــة العمل مع حلفائنا 
املقربــني واملضي قدًمــا بخطى 

ثابتة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توفــى ثالثة أشــخاص ومت إنقاذ 
أم وخمســة مــن أطفالها بعد 
استنشاقهم لغاز “أحادي أكسيد 
الكربــون” القاتــل فــي حوادث 
متفرقة بعدة مدن جزائرية، امس 

االول األحد.
ولقــي شــخصان مصرعهمــا 
اختناقا بالغــاز، داخل “محل غير 
مســتغل” بأحد أحياء مدينة بئر 
العاتــر في والية تبســة باجلزائر، 
وفقا لصحيفة “النهار” اجلزائرية.

ومت العثور علــى اجلثتني هامدتني 
أحادي  لغاز  استنشــاقهما  بعد 

أكسيد الكربون.
وفي حادثة أخرى، توفيامس االول  
األحد، شــخص اختناقــا بالغاز 

بوالية ميلة.
اســتقبلت  ثالثة،  واقعــة  وفي 
إحدى املستشــفيات بوالية عني 
بغاز  اختناق  الدفلى، ستة حاالت 

أحادي اكســيد الكربون املنبعث 
أم وخمسة  وتعرضت  من مدفأة. 
مــن أطفالها الستنشــاق الغاز 
القاتــل، قبــل أن يتــم انقاذهم 
من قبــل اجلهــات الطبية داخل 
املستشفى. ويدفع االنخفاض في 
درجات احلرارة املســجل في األيام 
األخيرة في اجلزائر الســكان إلى 
التدفئة،  أجهزة  إلى  أكثر  اللجوء 
والتــي غالبا ما تعمــل بالغاز أو 
أويل، ممــا يعرضهم  خملاطر  الغاز 
على  الكربــون،  أكســيد  أحادي 
الرغم من حتذيــرات فرق اإلغاثة، 

وفقا لـ”فرانس برس”.
وتعلــن احلماية املدنيــة باجلزائر 
يوميــا، عن تدخــالت إلنقاذ نحو 
الغاز  استنشــقوا  شخص   100
املميت املنبعث إما من املدفآت أو 

سخانات املاء خصوصا.
وشــهد عــام 2022، وفــاة 103 
جــراء  اجلزائــر  فــي  أشــخاص 

استنشاق الغاز املتسرب، بحسب 
املدنية  احلماية  باســم  املتحدث 

اجلزائرية، النقيب نسيم برناوي.
وحتــذر احلمايــة املدنيــة من أن 
أحادي أكســيد الكربون هو “غاز 
ســام وغير مرئي وعدمي الرائحة” 
ويســبب الكثير من الوفيات في 
البالد. ويطلق على أحادي أكسيد 
الصامت”،  “القاتل  اسم  الكربون 
وهو غاز ليس له لون وال رائحة وال 
طعم ويتصاعد عند حرق البنزين، 
أو اخلشــب، أو البروبان، أو الفحم 
أو غيرها من الوقــود، وفقا ملوقع 

“مايو كلينيك”.
وميكن أن تكون اإلصابة بالتسمم 
خطيرة،  الكربون  أكسيد  بأحدي 
أو  النائمني  األشخاص  مع  حتديدا 
األشخاص  يُصاب  وقد  السكارى، 
بتلــف مزمن في الدمــاغ، أو رمبا 
ميوتون قبل أن يدرك أي شخص أن 

مشكلة ما قد حدثت.

»المدارس السرية« لتعليم الفتيات تنتشر بديال عن الحكومية الخالية في أفغانستان

“القاتل الصامت” في الجزائر.. وفاة 
ثالثة أشخاص ونجاة أم وخمسة أطفال

مسؤول جمهوري يشبه وثائق
بايدن بفضيحة »ووترغيت«

رغم حظر طالبان وتشددها..
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االحتاد العام لنقابات العمال في العراق
احتاد نقابات العمال في ذي قار

مكتب رئيس االحتاد
العدد: 21
التاريخ: 2023/1/9

إعالن مزايدة للمرة الثانية

استناداً الى قرار مكتب االحتاد املرقم 412 وعليه يعلن احتاد نقابات العمال في ذي 
قــار عن تأجير احملالت في البناية العائدة الى احتادنا والكائنة في شــارع / 19 قرب 
كراج بغداد القدمي / بالتسلســل 1183/110 جزيرة عدد )17/ ســبعة عشر محل( 
عن طريق املزايــدة العلنية على ان يكون موعد املزايدة بعــد )30( يوما من تاريخ 
النشــر في اجلريدة الرســمية وفي حال يصادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون 
موعد املزايدة في اليوم الذي يليه وتكون املزايدة في مقر بناية االحتاد والكائنة في 
صوب الشامية قرب كراج السماوة القدمي في امانه الشؤون املالية لالحتاد  في متام 
الساعة 12 الثانية عشــر ظهراً وعلى من يرغب بدخول املزايدة جلب براءة الذمة 
من الهيئة العامة للضرائب لسنه 2023 مع التأمينات القانونية البالغة 20% من 
القيمة العمومية إليجار احملل مع كافة املستمسكات الثبوتية كما ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النشــر واالعالن والداللية كما يتعهد املستأجر بصيانة 

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

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمرة االولى بعــد اعادة التثمني لتأجير موقع كشــك 

املرطبات )بناية اليرموك( / كلية الطب بجامعتنا.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقــود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفــات لقاء مبلغ 
قــدره )50000( خمســون ألــف دينــار غير قابــل للرد 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات الرسمية 
ومنها )البطاقة الشخصية - بطاقة السكن - البطاقة 
التموينيــة - براءة ذمــة من الهيئة العامــة للضرائب 
- كتاب عــدم محكومية - هوية الضريبــة - التصريح 
األمني- كتاب ممارســة مهنة التصويــر ملدة ال تقل عن 
خمسة ســنوات في احدى اجلامعات العراقية( واحلضور 
في متام الساعة العاشــرة في اليوم )الثالثني( من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن. ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
أجــور اخلدمة مقدارها )2%( من بدل رســو املزايدة وأجور 

نشر اإلعالن.
)1( موقع كشك املرطبات )بناية اليرموك( / كلية الطب
رئاسة اجلامعة املستنصرية

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 923
التاريخ/ 2023/1/22

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 3
التاريخ: 2023/1/15

م/ إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجــار في مديرية بلديات واســط عن بيع االلية  
املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية ناحية واسط وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واسط 
لالطــالع على مواصفاتها خالل فترة )30( ثالثــون يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا 
وســتجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعــالن في مقر مديرية 
البلدية اعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليــه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريــف األخرى وعلى 
املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية وعلى ان يتم رفع 
االلية خالل فترة 10 ايام من تاريخ املصادقة وبخالفة يتحمل املشتري 

غرامة مالية قدرها )100000( مائة الف دينار عنم كل يوم تأخير. 
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة

رأس مالها )20( مليار 
قسم القانونية

)44(
العدد: 284
التاريخ: 2023/1/23

إعالن
تعلن الشــركة العراقية ألنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية وللمرة الثالثة لبيع كوالح الذرة الصفراء 
العلفيــة وبكمية )300/ طن قابلة للزيادة والنقصــان( واخملزومة  في معمل تنقية البذور في احلويجة. فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشــر من صباح يوم االحد 
املوافق 2023/2/5 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )5،000،000( خمسة مليون دينار املبينة 
ادناه لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابلة للرد )أجور 

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

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

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

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

املدير املفوض 
د. نزار ممدوح الكبيسي

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

العدد : 39
التاريخ : 2023/1/15

أمر إداري
م/ اعالن مزايدة تأجير محل رقم /8/7

يعلن احتاد نقابات العمال في ذي قار عن تأجير احملل املرقم )8/7( وملدة ســنة 
واحده فقط / و الواقع في بناية االحتاد في اجلهة الشمالية لواجهت االحتاد 
ويكــون موعــد املزايدة بعد )30( ثالثــون يوم من تاريخ النشــر في اجلريدة 
الرســمية وفي حال مصادفــة موعد املزايدة عطله رســميه يكون موعد 
املزايــدة في اليوم الذي يليه تكون املزايدة فــي مقر بناية االحتاد الكائن في 
صوب الشــاميه فلكة العمال في متام الساعة )12 ظهراً( فعلى من يرغب 
في دخول املزايدة احلضور في املــكان والزمان املعينني مع تقدمي براءة الذمة 
من الهيئة العامة للضرائب في ذي قــار مع التأمينات القانونية و البالغة 
20% مــن القيمة التقديرية العمومية لإليجار الســنوي للمحل مع جلب 
كافة املستمسكات الثبوتية االصلية ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور 

النشر و االعالن و الداللية
هشام عوده خضير العبادي
رئيس احتاد نقابات عمال ذي قار

الثالثاء 24 كانون الثاني 2023 العدد )5062(

Tue .24 Jan. 2023 issue )5062(

القيمة التقديريةرقم الشاصيرقم االليةنوع االليةت

هينو 1
2000000 فقط 3333KB 4 CS 66601 بلدياتكابسة 

مليونان دينار

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة764غرفة تضميد اسفل عمارة رقم )4( اجملمع الطبي1

سنة واحدة928محل سوق واسط الشعبي2

سنة واحدة952محل سوق واسط الشعبي3

سنة واحدة954محل سوق واسط الشعبي4

سنة واحدة955محل سوق واسط الشعبي5

سنة واحدة958محل سوق واسط الشعبي6

سنة واحدة1522محل رقم )33( سوق التراث7

سنة واحدة1531محل رقم )42( سوق التراث8

سنة واحدة1965محل رقم )4( شارع الكفاءات9

سنة واحدة1961محل رقم )9( شارع الكفاءات10

سنة واحدة1538محل رقم )49( سوق التراث11

سنة واحدة1542محل رقم )53( سوق التراث12

سنة واحدة1872محل رقم )9( سوق االسماك13

سنة واحدة1869محل رقم )4( سوق االسماك14

سنة واحدة1074محل رقم )12( سوق الصاغة15

سنة واحدة1118محل رقم )54( سوق الصاغة16

سنة واحدة2880محل رقم )5( مشروع الغراف17

سنة واحدة2878محل رقم )3( مشروع الغراف18

سنة واحدة2881محل رقم )6( مشروع الغراف19
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أربيل- الصباح الجديد
كوردســتان،  اقليم  حكومة  أعلنت 
 5800 تســجيل  عن  االثنــن،  امس 
موقع أثري يعلق عليها آماالً بأن حتقق 

عوائد مالية وثقافية.
وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان 
مسرور بارزاني، في بيان اطلعت عليه 
الصباح اجلديــد، إن “آثارنا التاريخية 
هي جزء من الثروات واملوارد التاريخية 

والثقافية لبالدنا”.
وأضاف، “ستكون حمايتها على رأس 
أولوياتنا وسنعمل على تعزيز وسائل 
اكتشافها وصيانتها وحمايتها وفًقا 
للمعايير الدولية املشتركة ومحاولة 
توظيف هذه اآلثار بشكل أكثر كفاءة 

في مجال السياحة”.
جدير بالذكر أنه بعد مسح %40 من 
إقليم كوردســتان مت تسجيل 5800 
موقع أثري، وفي عــام 2022 وحده مت 
تنفیذ 41 مشــروعا أثريــا للحفاظ 
علــى املواقع التاريخيــة وتطويرها، 

كما مت ترميم 23 موقعا ثقافيا.

وقــال مديــر عــام اآلثــار والثقافة 
بــوزارة البلديات والســياحة، كيفي 
مصطفى علي “يســرنا إعالن جدول 
التاسعة حلكومة  التشكيلة  أعمال 
إقليــم كوردســتان كان وجود أحد 
املواضيــع اخلاصة باآلثــار والثقافة، 
فهــذه احملاولــة األولى علــى أجندة 

مجلس الوزراء مهمة جدا”.
واضاف “بسبب األزمة املالية، لم يكن 
لقطاع اآلثار أي ميزانية، لكن حكومة 
إقليم كوردســتان قــررت تخصيص 
900 مليــون دينــار لهــذا القطاع، 
حيث متكنا من إصالح وترميم احلالة 
املتردية للمباني واملعالم األثرية التي 

كان ينبغي العمل عليها”.
وتابــع “هنــاك 9 مديريــات ودائرتن 
اثريتان و3 مراكــز أثرية، وبالتالي فإن 
مديرية اآلثار ترقى من حيث الهيكلية 
في  العامة  املديريــة  مســتوى  الى 
إقليم كوردستان، وذلك حتى نتمكن 
مــن الســيطرة على عمليــة إدارة 
وحمايتها  األثريــة  املناطــق  جميع 

من التجــاوزات ومنع التعدي عليها، 
لوجود عــدد كبير من هــذه املواقع 
األثرية واملبانــي الثقافية في جميع 

مدن وبلدات إقليم كوردستان”.
وأوضح علي “مت تسجيل حوالي 3200 
موقع أثــري لدى املعاهــد والكليات 
اآلثارية الدولية، كما قمنا مبسح 40% 
من إقليم كوردســتان ومت تســجيل 

نحو 5800 موقع أثري موثق عندنا”.
 37 “مت عقــد نحــو  بالقــول  وأردف 
اتفاقيــة أثرية في مجــال التنقيب 
املســتمر حتى عــام 2037، مع عدد 
كبير من اجلامعــات واملعاهد اآلثارية 
حول العالــم، في مجــال التنقيب 
وفتح الصفحــات التاريخية وبعض 
االتفاقيات مــع جامعات  من هــذه 
ومنظمات دولية”. وأشــار مدير عام 
اآلثــار والثقافــة الى انــه “مت ترميم 
حوالي 23 موقعا ثقافيا على امليزانية 
إقليم كوردســتان،  اخلاصة حلكومة 
و19 موقعا علــى ميزانية املنظمات 
واملنظمات  والشــخصيات  األجنبية 

احملليــة، وهي مرحلــة مختلفة جدا 
عن السنوات السابقة وهذا من خالل 
املديرية  الــذي قدمناه فــي  التقرير 
العامة لآلثــار إلى مجلس الوزراء في 
دينار  900 مليون  لتوفير   2019-2020

سنويا لتنفيذ هذه املشاريع”.
وأوضح علــي أن “حكومــة االقليم 
تخطط هذا العام لتطوير 49 موقعا 
أثريا و50 موقعا ثقافيا باإلضافة إلى 

تطوير سياحة املعالم الدينية”.
وقال “فــي العام املاضــي مت التعدي 
على 111 موقعا أثريا واعتقلت قوات 
األمن والشرطة عدة أشخاص بتهمة 
املتاجرة فــي اآلثار، كمــا كان لدينا 
أماكن  بفحص  قاموا  1563 شخصا 
ومواقع قبل العمل فيها، وقمنا بزيارة 
215 موقعاً أثرياً كان معرضا للخطر، 
اإلجــراءات  بالتحقيــق في  وقمنــا 
والتحقيقــات كما رفعنــا 31 دعوى 
قضائية ضــد من اعتدوا على املواقع 
األثرية، احملكمة وكل هذه الدعاوى قد 

وصلت إلى مراحلها النهائية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار النفط فــي التعامالت 
املبكرة امس االثنن، بســبب عطلة رأس 
الســنة القمرية اجلديدة في شرق آسيا، 
لكنها حافظت على معظم مكاســب 

األســبوع املاضي على خلفية احتمالية 
حدوث انتعاش اقتصادي في الصن، أكبر 

مستورد للنفط. 
وانخفضــت العقود اآلجلــة خلام برنت 
87.30 دوالرًا  33 ســنًتا، أو ٪0.38، إلــى 

الســاعة 04:17 بتوقيــت جرينتش، في 
حن تراجعت العقــود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوســيط األمريكي 26 سنًتا، 
بانخفــاض ٪0.20 أيًضا، إلى 81.34 دوالرًا 
للبرميل. وارتفع برنت األســبوع املاضي 

بنسبة ٪2.8، بينما سجل اخلام األمريكي 
مكاسب بنسبة 1.8٪.

وقال محللو السلع في ANZ في مذكرة 
إن البيانــات تظهــر انتعاًشــا قويًا في 
الســفر في الصن بعــد تخفيف قيود 

COVID-19، مشــيرين إلى قفزة بنسبة 
٪22 في االزدحام املروري على الطرق حتى 
اآلن هذا الشــهر مقارنة بالعام السابق 
في البالد اخلمســة عشــر.  وقال رئيس 
وكالة الطاقة الدولية فاحت بيرول اجلمعة 

املاضــي إن أســواق الطاقة قــد تضيق 
هذا العــام إذا انتعش االقتصاد الصيني 
املؤسســات  تتوقعها  التي  بالطريقــة 
املالية. وتبشر القفزة في حركة املرور في 
الصن قبل عطلة رأس الســنة القمرية 

اجلديدة باخلير للطلــب على الوقود بعد 
 ANZ عطلة ملدة أسبوعن. وقال محللو
»الزيــادة املتوقعة في الطلــب تأتي في 
الوقت الذي تستعد فيه السوق ملزيد من 

العقوبات على النفط الروسي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركية  اخلزانــة  وزيــرة  قالت 
جانيــت يلن إن بالدهــا تعتزم أن 
يتم حتقيق تقدم أسرع في خطط 
البنــك الدولي لتوســيع قدرته 
على اإلقــراض ملعاجلة تغير املناخ 

واألزمات العاملية األخرى.
التطور«  طريــق  »خارطة  وتدعو 
التي حتدثت عنها  الدولي،  للبنك 
رويتــرز في وقت ســابق من هذا 
الشــهر، البنــك للتفــاوض مع 
أبريل  اجتماعات  قبل  املساهمن 
بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس 

املال وأدوات إقراض جديدة.
وتدعو اخلارطة إدارة البنك الدولي 
إلــى وضــع مقترحــات محددة 
التشغيل  ومنوذج  مهمته  لتغيير 
والقــدرة املاليــة بحيــث ميكن 
أن توافــق عليها جلنــة التنمية 
املشــتركة بــن البنــك الدولي 
وصندوق النقد الدولي في أكتوبر.
بدايــة عمليــة  اخلطــة  متثــل 
البنك  مهمة  لتغييــر  التفاوض 
منوذج  عن  وتخليه  املالية  وموارده 
اإلقــراض اخلاص ببلد ومشــروع 
معن واملستخدم منذ إنشائه في 

نهاية احلرب العاملية الثانية.
وقالــت يلــن إن خارطــة طريق 
البنــك »وثيقة بناءة« وتشــكل 
أساسا جيدا للنقاش لكن هناك 

حاجة إلى مزيد من العمل.
وقالت لرويتــرز أثناء توجهها من 
السنغال الى زامبيا »لدينا بعض 
اخملــاوف«، موضحة »نــود أن نرى 
بعض التقدم علــى جدول زمني 
أســرع. ونعتقــد أن هناك بعض 
األشــياء التي ميكــن القيام بها 
لزيادة اإلقراض فــي ضوء اإلفراج 

عن رأس املال احلالي.«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب في بداية 
التعامل في األســواق اآلسيوية 
امــس االثنن مدعومــا بهبوط 
الدوالر واحتمــاالت قيام مجلس 
االحتياطــي الفيدرالــي )البنك 
املركزي األميركــي( بإبطاء وتيرة 

رفع معدالت الفائدة.
باملئة   0.1 الذهب  وارتفع ســعر 
إلــى 1929.04 دوالر لألونصة في 
0014 بتوقيت غرينتش.  الساعة 

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود 
اآلجلــة للذهــب األميركي عند 

1929دوالرا.
وانخفض مؤشر الدوالر 0.1 باملئة 
مما يجعل الذهب املسعر بالدوالر 
األميركي أرخص حلائزي العمالت 

األخرى.
ومــن املتوقــع أن يبطئ مجلس 
أخرى  مرة  الفيدرالي  االحتياطي 
وتيرة زيادة أســعار الفائدة خالل 
اجتماع للسياســة العام يومي 

31 ينايــر وأول فبراير في الوقت 
الذي يشــير فيه أيضــا إلى أن 
تنته  لم  التضخم  معركته ضد 

بعد.
وبالنســبة للمعادن النفيســة 
األخرى، ارتفع ســعر الفضة في 
إلى  باملئة   0.2 الفورية  املعامالت 
24 دوالرا لألونصــة، وانخفــض 
البالتــن 0.2 باملئة إلى 1041.75 
دوالر، وارتفع البالديوم واحد باملئة 

إلى 1744.86 دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
املركزي  البنك  مبيعات  ارتفعت 
األمريكي  الــدوالر  من  العراقي 
في مزاد العملــة امس االثنن، 
لتصل إلى أكثر من 126 مليون 

دوالر .
وذكر مصدر صحفي ، أن البنك 
مزاده  اليــوم، خالل  باع  املركزي 
االمريكي،  الدوالر  وشــراء  لبيع 
126 مليونــا و944 الفــا و502 

دوالر، بعــد ان كانــت املبيعات 
87 مليونا  األول االحــد  امــس 
و437 الفــا و 882 دوالرا، غطاها 
البنك بســعر صرف اساس بلغ 

1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصــدر ان املبيعات من 
الدوالر ذهبت على شكل نقدي 
بواقع 67 مليونا و900 الف دوالر، 
فيما ذهبــت البقية البالغة 59 
502 دوالر  مليونــا و44 ألفــا و 

لتعزيــز االرصدة في اخلارج على 
شكل )حواالت، اعتمادات(.

وأشــار املصدر ، إلى ان املصارف 
التي اشترت الدوالر النقدي بلغ 
عددهــا 15 مصرفــا، فيما بلغ 
عدد املصارف التي قامت بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج 
14 مصرفا، فيمــا كان اجمالي 
عدد شركات الصرافة والتوسط 

املشاركة في املزاد 164 شركة.

إقليم كوردستان يسجل قرابة 6000 موقع أثري ويترقب عوائد 
اقتصادية منها

ارتفاع مبيعات البنك المركزي
من الدوالر في مزاد 

يلين: نريد تحقيق تقدم أسرع
 بشأن إصالحات البنك الدولي

خطوة الفيدرالي المرتقبة تضغط 
على الدوالر وتزيد بريق الذهب

اقتصاد الثالثاء 24 كانون الثاني 2023 العدد )5062(
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انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب الصينية تدعم األسعار



7 اعالن
جمهورية العراق

وزارة االعمار واإلسكان
والبلديات واالشغال العامة

دائرة الطرق واجلسور
كتاب الدعوة للتأهيل املسبق

اســم املناقصة : مشــاريع فــك االختناقــات املرورية في 
محافظة بغداد

رقم املناقصة : يتم حتديده الحقاً بعد إقرار املوازنة
رقم خطاب الدعوة )   (

1. تدعــو ) وزارة االعمــار واإلســكان والبلديــات العامة / 
دائرة الطرق واجلســور ( ذوي االختصــاص واخلبرة الى تقدمي 
الطلبات للتأهيل املســبق وذلك من اجل )تنفيذ( )مشاريع 
فك االختناقات املرورية في محافظة بغداد )عدة مشــاريع( 
تتضمن على سبيل املثال ال احلصر تنفيذ مجسرات فوقانية 
, توسعة طرق , تنفيذ جســر عابر لنهر دجلة , ربط طريق 

سريع بجسر , توسعة وتطوير طرق وتقاطعات(
2. ســوف يتــم التأهيل املســبق عبر املرحلــة األولى من 
اإلجراءات التنافسية للمناقصة املعنية وذلك بدعوة عامة 
جلميع مقدمي الطلبات من الدول املؤهلة قانونياً بحســب 

ما هو محدد في وثائق التأهيل املسبق
3. ميكــن ملقدمــي الطلبــات املهتمني مــن ذوي االهلية 
القانونية احلصول على معلومات إضافية من ) وزارة االعمار 
واإلسكان والبلديات العامة / دائرة الطرق واجلسور( واالطالع 
على وثائق التأهيل املسبق على العنوان املذكور ادناه )حدد 
العنوان في نهاية اخلطاب( من )الساعة 9,00 حتى 14,00( 

4. ميكن ملقدمي الطلبات املهتمني باحلصول على اجملموعة 
الكاملة مــن وثائق التأهيل املســبق ب )اللغة اإلنكليزية 
واللغــة العربية ( عند تقدمي اســتمارة حتريريه بذلك على 

العنوان ادناه مجاناً
الدعوة / الرقم :)3/2023(

جهة التعاقد : وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال 
العامة / دائرة الطرق واجلسور

5.يتوجب تســليم الطلبات في مغلفــات مختومة على 
العنوان املذكــور ادناه في او قبل )2023/2/8( مع التأشــير 
الواضح بعنوان » طلب للتأهيل املسبق« ملناقصة )مشاريع 
فــك االختناقات املرورية في محافظة بغداد ( ســوف يتم 

رفض الطلبات املتأخرة 
6.ان العنوان )العناوين( التي مت اإلشارة اليه )اليها( أعاله هو 

)هي( االسم : دائرة الطرق واجلسور
بغداد ,كرادة مرمي

E-mail:IODPPROJECT@gmail.com
عناية : املدير العام حسني جاسم

هاتف : 009647705465327
7.سوف يتم اعالم مقدمي الطلبات بنتائج التأهيل املسبق 
قبل اطالق املرحلــة الثانية من عمليــة التعاقد املتعلقة 

بالدعوة وتقدمي العطاءات واملتوقع ان تبدأ في )2023/4(
جهة التعاقد : وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة   / 

دائرة الطرق واجلسور
سلطة التعاقد : وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة   

/ دائرة الطرق واجلسور
املنصب : املهندس حســني جاسم كاظم – مدير عام دائرة 

الطرق واجلسور
الدعوة / الرقم :)3/2023(

جهة التعاقد : وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال 
العامة / دائرة الطرق واجلسور

املهندس
حسني جاسم كاظم
املدير العام

رئاسة جامعة كربالء 
شعبة العقود احلكومية

إعالن مزايدات

تعلن رئاســة جامعة كربالء / شــعبة العقود احلكومية عن إجراء مزايدات علنية لتأجير العقارات 
املبينة أوصافها أدناه وفقاً ألحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ، وذلك 
في متام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم اخلميس املوافق 2023/2/23 في شعبة العقود احلكومية 
/ رئاسة جامعة كربالء ، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة شعبة العقود احلكومية خالل 
ثالثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن مســتصحبني معهم صك مصدق بالتأمينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة لبدل إيجار العقار، ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 

خدمة مقدارها 2% من قيمة العقد. 
شروط االشتراك في املزايدة : -

1- أن ال يكون ممنوعاً من ممارسة العمل التجاري قانوناً.
 2- أن ال يكون قد أخل بالتزام سابق مع اجلامعة

3- أن يستصحب معه البطاقة الوطنية )أصل وصورة ملونة( وبطاقة السكن وشهادة عدم احملكومية 

مالحظة//
1- إذا صــادف يوم املزايدة عطلة رســمية فيكون اليوم الذي يبدأ به الدوام الرســمي موعداً إلجراء 

املزايدة . 
2- ميكن االطالع على بنود العقد من خالل مراجعة شعبة العقود احلكومية .

د. باسم خليل نايل السعيدي 
رئيس جامعة كربالء / وكالة 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2022/418
التاريخ: 2023/1/19

م/ اعالن
الى/ املفقود / لؤي محمد صالح

حتية طيبة ..
احمد  )منهيه  املســتدعية  قدمت 
الــى هــذه احملكمة  عــالوي( طلبا 
تطلــب فيه اصــدار حجــة احلجر 
والقيمومــة بحقك وذلك لفقدانك 
وجملهولية   2016/8/28 تاريــخ  مــن 
محــل اقامتك قررت هــذه احملكمة 
وفي  محليتني  بصحيفتني  تبليغك 
تبليغك وعدم حضورك سيتم  حال 
اصــدار حجــة احلجــر والقيمومة 

بحقك وفق االصول.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ العزيزية

رقم االضبارة/ 2022/1164
التاريخ/ 2023/1/22

اعالن
 تبيــع مديرية تنفيــذ العزيزية العقار تسلســل 
الواقع في الشجيرية العائد  3/35م13 شــجيرية 
للمديــن فاروق هاشــم خلف احملجــوز لقاء طلب 
الدائــن كاظم جــواد صالح البالــغ 85,000,000 
دينار  فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مستصحباً معه التأمينات القانونية عشرة باملائة 
من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية على املشتري
املواصفات

1- موقعه ورقمه:- 3/35م13 شجيرية
2- جنسه ونوعه:- 10 دومن مشيد عليها )7( دار

3- حدوده واوصافه:-ارض زراعية مســاحة 10 دومن 
مشيد عليها دور سكني مع مغروسات وحمضيات

4- مشتمالته:- 
5- مساحته:- 10 دومن

6- درجة العمران:- /
7- الشاغل:- / شركاء املدين

8- القيمة املقدرة:- 56,678,000 ســتة وخمسون 
مليون وستمائة وثمانية وسبعون الف دينار

املنفذ العدل
علي عبد احلسن شياع

محكمة االحوال الشخصية في 
البطحاء 

 العدد/ 1 /ش/2023
اعالن

املدعي عليه/حســني علي كاظم 
شخير/مجهول محل االقامة 

املدعية  اقامت   2023/1/2 بتاريــخ 
ضدك  جبوري  كاظم  علي  فاطمه 
دعوى امام هذه احملكمة للمطالبة 
ماضيــة  نفقــة  قــرار  بقطــع 
ومستمرة وجملهولية محل اقامتك 
تقــرر تبليغك اعالنــا بصحيفتني 
هذه  امــام  باحلضــور  محليتــني 
احملكمــة لذا نرجو حضــورك امام 
هــذه احملكمة في موعــد املرافعة 
املوافــق يوم 2023/1/29 الســاعة 
عدم  وعنــد  صباحــا  التاســعة 
حضورك او من ينــوب عنك قانونا 
املرافعة بحقك غيابيا  سوف جتري 

وعلنا وفق القانون.
القاضي
علي غافل والي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة جنايات ذي قار الهياة االولى

العدد/107
التاريخ/ 2023/1/23

اعالن
الى/ املتهمني الهاربني املدرجة اســمائهم 

ادناه
كونكــم مطلوبني لدى هــذه احملكمة عن 
قضايــا جنائية وفق احكام املواد املؤشــرة 
ازاء اســم كل واحد منكم وجملهولية محل 
احملكمة  قــررت  احلاضر  بالوقت  اقامتكــم 
تبليغكــم اعالنــا بصحيفتــني محليتني 
يوميتــني للحضور فــي موعــد احملاكمة 
املؤشرة ازاء اسمائكم لتجيبوا عن التهمة 
املنســوبة اليكــم وبعكســه ســتجري 

محاكمتكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي
موفق نوري جاسم
رئيس محكمة جنايات ذي قار االحتادية 
الهياة االولى

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 8644/ش/2022    
تبليغ

الى/املدعى عليه/محمد مغامس 
بدن

الدعــوى  حســم  ملقتضيــات 
الشــرعية املرقمة اعــاله واملقامة 
من قبل املدعية ميثاق علي صاحب 
بينهمــا  بالتفريــق  واملتضمنــة 
وجملهولية محل إقامتك قرر تبليغك 
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني 
باحلضــور أمام هــذه احملكمة مبوعد 
املرافعة املصــادف 2023/2/2 وخالل 
ثالثة ايام من التاريخ التالي لنشــر 
هذا االعالن وعند عــدم حضورك او 
ارســال من ينوي عنك قانونا سوف 
اجراءاتها بحقك  تستكمل احملكمة 
غيابيا الســاعة التاســعة صباحا 

وافهم علنا .
القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 12692
التاريخ: 2022/11/7

إعالن
قــّدم املواطــن )عبد القــادر كرمي 
داود(  طلبــا يروم فيه تبديل اللقب 
لقيده وجعله )الســالوي( بدال من 
)العباســي(  فمــن  لديه اعتراض 
مراجعــة هــذه املديريــة خــالل 
)15( يومــا من تاريخ نشــر اإلعالن 
وبعكسه سيتم النظر في الدعوى 
وفــق احكام املــادة )22( من قانون 
البطاقــة الوطنية رقم 3 لســنة 

.2016
اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العام

تنويه
اجلديد  الصباح  جريدة  نشرت 
بتاريــخ   ]4954[ بعددهــا 
2022/8/16 اعــالن صــادر من 
ان  االحــوال  شــؤون  مديرية 
املدعي )كاظم موسى يونس( 
يطلب فيــه تبديل اللقب من 
)مواليش( خطأ والصحيح هو 
(لذا  الالمي  الى)  )موالشــني( 

اقتضى التنويه

تنويه
نشرت جريدة الصباح اجلديد 
بتاريــخ   ]4954[ بعددهــا 
صــادر  اعــالن   2022/8/16
من مديرية شــؤون االحوال 
ان املدعــي )حســني يونس 
موســى( يطلب فيه تبديل 
اللقب مــن )مواليش( خطأ 
)موالشــني(  هو  والصحيح 
الــى) الالمي (لــذا اقتضى 

التنويه

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /  2023/155
التاريخ 2023/1/23

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار تسلسل 
70/9 م27 الســواده الواقع في الكــوت العائد 
للمدين سلمان كاظم وسمي احملجوز  لقاء طلب 
الدائن  1 ستار جبار شذر 2 احمد جاسم محمد 
3- محمد هاشم ياسر البالغ   15.000.000 دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية خالل 
مدة ثالثون يوما تبــدا من اليوم التالي والداللية 

على املشتري 
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمــة :  70/9 م27 الســواده في 
الكوت

2 – جنســه ونوعــه : اراضــي زراعية تســقى 
بالواسطة مملوكة للدولة 

3 – حدوده ووصافة : مجاور لصومعة احلبوب 
4 – مشتـــمالتة : ال يوجد

5 – مســــاحتة : 129 دومن املباعة دومنني فقط
6- درجة العـمران : 

7- الشــــاغل : املدين  
القيمة املـــــقدرة : 16،000،000 ســتة عشر 

مليون القيمة للدومنني 
املنفذ العدل

املنفذ العدل
فائد عبد الكرمي احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الرفاعي

العدد: 648/ب /2021
التاريخ: 2023/1/19

إعالن
ستبيع محكمة بداءة الرفاعي عن طريق املزايدة العلنية 
العقار تسلسل 18/522 السراي وخالل ثالثون يوما اعتبارا 
من اليوم التالي للنشــر واذا صــادف اليوم الثالثني عطلة 
رســمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية 
عشــر ظهرا في قاعة احملكمة، فعلى الراغبني بالشــراء 
احلضور في املكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رسم 
تسجيل العقار بنسبة 2% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الشركاء علما ان الداللية على املشتري.
القاضي
علوان خليف الركابي

األوصاف :-
1. موقــع العقار : يقع في مدينــة الرفاعي /حي املعلمني 

قرب محطة تعبئة الوقود 
 2. اوصاف العقار: دار مفرز إلى دارين بصورة غير رســمية 
، الدار األولى حتتوي على ســاحة مكشــوفة واســتقبال 
وصالة وغرفتي نوم ومطبخ وصحيات مشــيدة بالطابوق 
واألســمنت ومسقفه بالشــيلمان و مرصوفة بالكاشي 
وكامل األبواب والشــبابيك ، اما الــدار الثانية تتكون من 
طابقني الطابق األرضي يحتوي على مســاحة مكشوفة 
واستقبال و مطبخ وصالة وغرفة نوم وصحيات و الطابق 
األول يحتــوي على صالتــني وثالثة غرف نــوم وصحيات 
ومشــيدة بالطابوق واألســمنت ومســقفه بالشيلمان 

ومرصوفة بالسيراميك وكامل األبواب والشبابيك
3.مساحة العقار : 600م2

4. القيمــة املقدرة للعقــار : أرضاً وبنــاًء )350,000,000( 
ثالثمائة وخمسون مليون دينار 

5. شاغل العقار: مشغول من قبل املتداعيني

مديرية تنفيذ الشطرة
العدد/202/44
إلى /املنفذ عليه /احسان علي كرمي              
لقــد حتقق لهذه املديرية  أنك  مجهول 
محــل اإلقامة وليس لــك موطن دائم 
أو مؤقت أو مختــار ميكن إجراء التبليغ 
عليه واســتنادا للمــادة 27 من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا باحلضور في 
مديرية تنفيذ الشــطرة خالل خمسة 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
2022/7/17 وحســب تاريخ النشر وفي 
حالــة عدم حضــورك ستباشــر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل 
جبار عارف نعمه
أوصــاف احملــرر:  1- قرار احلكــم املرقم 
285/ب /2022 فــي 2022/11/23 – مــن 
محكمة بداءة الغــراف –2-مبلغ الدين 
مائــة وخمســة اوراق فئة مئــة دوالر 
امريكــي اي مايعادل خمســة عشــر 
مليون وثالثمائــة وثالثون الف دينار -3- 
الف  اتعاب محامي مبلغ خمســمائة 

دينار. 

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1516/ش/2022
التاريخ: 2023/1/16

اعالن
الى املدعى عليه/ طه عبد ساجت

بتاريــخ 2023/1/16 اصــدرت محكمة 
االحوال الشــخصية في بحقك حكما 
غيابيا يقضــي )بالتفريق القضائي بني 
املدعية )نور علي ســاجت( وبني زوجها 
املدعى عليه )طه عبد ســاجت( بتاريخ 

)2023/1/16
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفي عدم حضــورك الى هذه احملكمة او 
ارسال من ينوب عنك قانونيا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

الثبات.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

فقدان هوية
فقــدت الهويــة الصادرة مــن اجلامعة 
التقنية الوســطى / الكليــة التقنية 
االدارية / قســم ادارة اعمــال / املرحلة 
الرابعة باسم ) منال سعد نوري ( فعلى 
من يعثــر عليها تســليمها إلى جهة 

اإلصدار .

فقدان هوية وكالة طحني
فقــدت هوية وكالة طحــني صادرة 
من وزارة التجارة / الشــركة العامة 
لتصنيع احلبوب بإســم )علي عباس 
جبر( فمــن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها 

محكمة بداءة الفجر
 العدد : 803/ب/2022

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الفجر وعن 
طريق املزايدة العلنيــة العقار املرقم 
106/ 60 مقاطعــة 4 أبو غنم /قضاء 
الفجر وخالل ثالثــون يوما اعتبارا من 
اليوم التالي لتاريخ النشر وإذا صادف 
اليــوم الثالثون عطلة رســمية ففي 
اليوم الــذي يليه وفي متام الســاعة 
الثانية عشر ظهرا في قاعة محكمة 
بالشــراء  الراغبني  فعلــى  البــداءة 
احلضــور في املكان والزمــان املعينني 
التأمينــات  مســتصحبني معهــم 
القانونيــة بنســبة 10% من القيمة 
املقــدرة بصك مصــدق إن كانوا من 
غير الشــركاء علما إن الداللية على 

املشتري .
القاضي 
سيف عبد اجلبار اجلنابي

االوصــاف: العقار: عبــارة عن عرصه 
فارغة خالية من املشيدات –املساحة-

300م2 – القيمة املقــدرة: 6000000 
ستة ماليني دينار

)إعالن(
إلى املتهم الغائب / )ر 0ع عباس جوني جنم 

لفته الزيداوي(
 املنســوب الى / قيادة شــرطة محافظة 

ميسان 
العنوان / محافظة ميســان/ قضاء قلعة 

صالح
مبا انك متهــم وفق املــادة / 32 / اوالً وثانياً 
مــن ق . ع . د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
الختالســك الهوية الوزاريــة التي بذمتك 
واملرقمــة ) 1869312 ( الصــادرة من وزارة 
والتي اســتصحبتها معك عند  الداخلية 
غيابك بتاريخ 2022/4/17 وحلد االن وجملهولية 
اقامتــك اقتضى تبليغك بهذا اإلعالن على 
إن حتضر إمام محكمة قوى األمن الداخلي 
األولى /املنطقة اخلامسة البصرة خالل مدة 
ثالثون يومــا من تاريخ تعليــق هذا اإلعالن 
في محل إقامتك ومقــر عملك وجتيب عن 
التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك 
غيابياً  جتـــــــــري محاكمتــك  ســوف 
اســتناداً ألحكام املــواد ) 65 و 68 و 69( من 
قانون أصــول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن 

الداخلي رقم 17 لسنة 2008
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

مدة االيجاررقم اإلعالناملوقعاسم العقارت
مقدار التأمينات
البالغة 20% من 
القيمة املقدرة

كشك استنساخ 1
كلية الزراعة كلية الزراعة

)العطيشي(
اعالن رقم )11( 

)300,000( )ثالثمائة سنة واحدةلسنة 2023
الف دينار(

النادي الطالبي 2
املركزي

املدينة اجلامعية 
)فريحة(

اعالن رقم )12( 
سنة واحدةلسنة 2023

 )5,000,000(
)خمسة ماليني 

دينار(

كلية الزراعة نادي كلية الزراعة3
العطيشي(

اعالن رقم )13( 
سنة واحدةلسنة 2023

 )400,000(
)اربعمائة الف 

دينار(

اسم اسم املتهمت
االم

املادة 
القانونية

تاريخ 
احملاكمة

1
مهند عبد الكرمي 

خلف حامد 
احلامد

نضال 
362022/2/28 مرورداخل
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ثقافة 8

رحيل

اصدارات

متابعة ـ الصباح الجديد:

نعى سياسيون ومثقفون رحيل الكاتب واملؤرخ 
العراقي جاسم املطير في مهجره بهولندا .

وعــزى رئيس مجلــس الوزراء، محمد شــياع 
الثقافي  الوســط  االثنني،  امس  الســوداني، 
والسياســي برحيل الكاتب واألديب جاســم 

املطير.
وذكر املكتــب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء، 
فــي بيان تلقتــه الصباح اجلديــد، أن »رئيس 
الســوداني،  الــوزراء محمد شــياع  مجلس 
يتقــدم بخالص العزاء إلى الوســط الثقافي 
والسياســي العراقي لرحيل القامة اإلبداعية 
والنضالية جاســم املطير، الــذي رحل األحد 

املاضي في هولندا«.
وأضاف البيان: »نســأل اهلل تعالى أن يشمله 
برحمتــه، وأن يُلهــَم أهلَُه ومحبيــه الصبر 

والسلوان«.
كما عــزت اللجنــة احلزبية ملنظمــة احلزب 
الشــيوعي العراقي في هولندا وبلجيكا في 
بيان الشــعب العراقي وأهــل الفقيد ورفاقه 

ومحبيه.
كما نعــت إدارة مؤمتر القمة الثقافي العربي ، 

رحيل الكاتب جاسم املطير.
وتوفــي الكاتــب والصحفي واملؤرخ جاســم 
محمد املطير، بعــد معاناة طويلة مع املرض، 

في هولندا، األحد املاضي.
يذكر أن الراحل املطير، عــرف صحفياً وقاصاً 
وأخيراً روائياً، حيث نشــر رواية مهمة بعنوان 
»الشــيوعي املريض« التي صدرت عن دار »أمل 
اجلديــدة« في ســوريا، وتلــك الرواية وصفها 
النقاد بأنها متثل املذكرات الشخصية لكاتبها 
املطيــر، حيث وجدت الكثيــر من األصداء من 
قبــل النقاد والقراء، وكتبت عنــه آراء نقدية، 

فضالً عن دراسات.
ولعل اجمل مــن كتب عن جاســم املطير، 
الصحافي »عكاب ســالم الطاهر«، اذ كتب 

في احدى مقاالته:
جاسم املطير يتساءل : من انا ؟ واجلواب : في 

كتابه ) املولود في مدن القلق (؟
كان املطيــر من الوجوه البــارزة القيادية في 
التيار اليســاري في البصره . نشــر عشرات 
املقــاالت واالبحاث فــي الدوريــات العراقية 
. وأصــدر ســنة 1975 ، كتابــه االول ، حتت 
عنــوان )االنفتاح االقتصادي فــي مصر( ، ثم 
أصــدر كتابه الثانــي )النفط واالســتعمار 
والصهيونيــة( 1976 . حضــر العديــد من 
املؤمتــرات الثقافية في العــراق ، كما حضر 
عدة مؤمترات إقتصادية )خارج العراق( ، منها 
مؤمتر أوبــك )1979( ، واملؤمتر العربي النفطي 
االول في االمارات العربية املتحدة . وهو ناشر 

ومكتبي .
وكان التوجــه العام ملثقفــي احملافظات ، هو 
القدوم إلى بغــداد . وهو ما فعلــه املطير ، 
وما فعلُتــه . وفي رحاب املدينة ، وحتت خيمة 
الثقافــة إلتقينا . فــي مكتبتــه )املكتبة 
العاملية( في الباب الشرقي كان لنا أكثر من 
لقــاء بصحبة املطبعي حينــاً ، وبدونه حيناً 

آخر .
وأتذكر أن املطير عمــل ، عام 1974 ، كباحث 
اقتصادي في مجلــة )النفط والتنمية( التي 
صــدرْت عن )دار الثــورة للصافة والنشــر – 
جريدة الثورة( ، ورأس حتريرها األكادميي العربي 
السعودي الدكتور عبد الرحمن منيف . ورمبا 
كان عمله لفترة محــدودة بصحبة الكاتب 

البصري اليساري سامي أحمد عباس .
 واســتمرت صالتنا .. واتذكر لهــذا الباحث 
البصري ، ما يلي ، مصحوباً بامتنان كبير : عام 
1992 ، أجنــزُت كتابة كتابي الذي حمل عنوان 

: من حقيبة السفر . ولم يكن بأمكاني ، من 
بطباعته  وتبرعت  طباعتــه.  املادية  الناحية 
ثالث جهات أهلية . ومن هذه اجلهات : املكتبة 
 . املطير  للكاتب جاســم  العائــدة  العاملية 
وعندمــا أعلمُت هذه اجلهات باني سأنشــر 
شــكري لها على صفحات الكتاب ، رفضوا 
جميعــاً ، مؤكدين أن ما قامــوا به هو دعم 
ثقافي أخــوي لزميل لهــم . وكان الصديق 

املطير في مقدمتهم وافترقنا ..
 وغادر املطير العراَق ، قبل عام 2003 ، بسنوات 
. والــى جانــب العامل السياســي في هذه 

املغادرة االضطرارية ، كان وضعه الصحي .
وعام 2004 ، صدرت له رواية )عاشقان من بالد 
الرافدين( . قرأتُها ذلــك العام . ووجدُت فيها 

مضامني إنسانية راقية ، مع حبكة روائية.
ورغم أنني ُفوجئُت باصداره الروائي ، ألنني لم 
أقرأ له نصاً روائياً سابقاً ، فأن الكاتب جاسم 
املطير قد أفصح عن قدرات ناضجة تؤســس 

مليالد روائي عراقي – بصري ملتزم .
وكانت هناك مفاجــأة أخرى بانتظاري . ففي 
اخلامس والعشــرين من نيسان املاضي ، وملدة 
عشــرة أّيام ، أُقيــم معرض بغــداد الدولي 
للكتاب في دورته الثانية . شــاركْت مكتبتي 
في املعــرض بجناح متواضــع . وفي جتوالي 
على الــدور واملكتبات املشــاركة ، كنُت في 
زيارة جناح )دار أمل اجلديدة للطباعة والنشر 
والتوزيع( الســورية ، وهناك إلتقيُت مديرَها 

املفوض )عّمار كريدية( . 
وتبادلنا الكتَب إهداًء . وكان الناشــر )عّمار( 
حســن االختيار حني أهداني كتاب : )جاسم 
املطيــر قصصياً( ، من منشــورات مكتبته ، 
وحترير واعــداد الكاتب واألديب العراقي ناظم 

السعود وواظبُت على قراءته .
وأشاد كتاب وأدباء وإعالميون عراقيون باملطير، 
فكانــت شــهاداتهم منصفــة, وجميعها 

تشــكل قالدة من زهور احملبة لروائي عراقي – 
بصري.

الراحل في سطور..
ـ مواليد البصرة أيار 1934

ـ كاتب كان يقيم في هولندا .
العراقية فــي مختلف  ـ دخــل الســجون 

العهود. وذلك دفاعاً عن حرية الكلمة .
ـ كتب القصة القصيرة في أول اخلمسينات .

ـ عمل في الصحافة الوطنية منذ عام 1952 

) القطــاع الصحفي اخلــاص ( حتى أحالته 
نقابة الصحفيني على التقاعد عام 1978

ـ نشر أبحاثاً ودراسات في مختلف الصحف 
العربية .

ـ نشــر أكثر من عشرين كتاباً في السياسة 
واالقتصاد واألدب .

ـ أشهر قصصه القصيرة خماسية الظالم) 
خمس مجموعات مــن القصص القصيرة ( 
تكشــف حقيقة ووقائع نظام البعث. جميع 

رواياته وقصصه القصيرة سياسية املضمون.
ـ ألف العديد من الروايات منها املنشورة وهي 
: رســائل حب خليجية ) تاريخية عن احتالل 
االنكليز للخليج العربي ( ورواية زقاق االقنان ) 
حولها اخملرج قاسم حول الى فلم روائي طويل 
عام 1975 بعنوان بيوت في ذلك الزقاق ( ورواية 
تأمالت ســجان وغيرها كانــت آخرها رواية ) 
عاشقان من بالد الرافدين ( وهي أول رواية عن 

يهود العراق يكتبها روائي غير يهودي .
ـ كتــب املســرحية في خمســينات القرن 

املاضي .
ـ نشر موقع )النيل والفرات ( في بداية العام 
احلالي أن رواية »عاشــقان من بالد الرافدين« 
كانت من ضمن 100 كتاب هي األكثر مبيعاً 
لعام 2003 كما شــملت كتابه السياسي ) 

الكارثة ( عن غزو الكويت ..
ـ أســس الدار العاملية للنشر والتوزيع 1976 
وكانت من أكبر دور النشر العراقية والعربية .
ـ واصل كتاباته السياسية واالدبية في عدد 
من صحف الداخل في الوقت احلاضر ) التآخي 
، بغداد ، طريق الشــعب ، القاسم املشترك 

وغيرها (. 
ـ انتخب رئيساً للبرملان الثقافي العراقي في 

هولندا .
ـ من مؤلفاته :

ـ النفط واالحتكارات ودول األوبك 1973 بغداد 
دار األديب .

ـ االنفتــاح االقتصادي عــام 1975 وكان أول 
كتــاب عربي حول سياســة انور الســادات 
االقتصاديــة كتــب مقدمتــه الدكتور عبد 

الرحمن منيف . دار االديب بغداد
- يحمــل شــهادتي دبلــوم للصحافة من 
مصــر) 1956 ( ومن كلية التضامن في أملانيا 

الشرقية) 1971 (.

1
»احلاوي في احلكاوي«

عن دار »جسور«، صدر حديثاً كتاب »احلاوي في 
احلكاوي« لإلعالمي والكاتب الفلســطيني 
عارف أحمد احلجــاوي. يضّم الكتاب العديد 
من القصص التي قرأها املؤّلف أو ســمعها 
خالل عمله في اإلعالم ألكثر من أربعة عقود، 
حيث ترد حكايات مــن التراث العربي أوردها 
تخليصها  بعد  وغيرهما  واجلاحظ  التنوخي 
من احلواشــي، وفيها يختلــط صوت الراوي 
بصوت بطل القصة كمــا يحدث كثيراً في 
سرديات التراث. ويعيد احلجاوي رواية قصص 
األنبياء والصاحلني، وأحاديث من عصر ما قبل 
اإلسالم، مروراً بنوادر وقصص اخللفاء واألمراء 

في التاريخ اإلسالمي، ومن ثقافات أخرى.

2
»القّص واملقّدس في التراث العربي 

اإلسالمي«
عن »دار الســاقي«، يصدر هذه األيام كتاب 
»القــّص واملقــّدس فــي التــراث العربي 
ليلى  التونســية  للباحثــة  اإلســالمي«، 
)1949(. ينهــل الكتاب من علوم  العبيدي 
واالجتمــاع  كاألنثروبولوجيــا  متنّوعــة 
ليقرأ  النفسي،  والتحليل  والســيميائيات 
التراث األدبي القدمي برؤية ومنهج جديَدين، 
ويقّدم إلى الباحثني دراسًة عن أحوال القّص 
س بني ثقافــة اخلاّصة  باملقــدّ في عالقته 
وثقافة العاّمة، حتى نهاية القرن الســابع 
العبيدي أســتاذة في  للهجــرة. عملــت 
»املعهد العالي للعلوم اإلنسانية ـ جامعة 
املنار« في تونس، ومــن إصداراتها: »الفكه 

في اإلسالم« )2010(.

3
سيرة املثّقفني الفرنسيني على محّك 

التاريخ: 1944 ــ 1968«
»ســيرة املثّقفني الفرنســيني على محّك 
ـ 1968« هــو عنوان كتاب  التاريــخ: 1944ـ 
للباحث الفرنســي فرانســوا دوس، تصدر 
ترجمته العربية هذه األيام عن دار »الكتب 
خان« بتوقيــع أنور مغيث. ميّثل العمل اجلزء 
األّول من مشــروع صدر بالفرنســية عام 
2018، ويبحث ضمنــه املؤّلف في مواقف 
مثّقفي ومفّكــري بالده بــني نهاية احلرب 
العاملية الثانية وســقوط جدار برلني، وأبرز 
األفكار التي جاؤوا بها، وعالقتها بالسياقات 
السياسية التي عاشوها. يتناول اجلزء األّول 
من العمل جتربة ســارتر وسيمون دو بوفوار 
بالشيوعية  وعالقتهما  أساســي،  بشكل 

وحترير اجلزائر.

الموت يغّيب األديب والمؤرخ جاسم المطير في مهجره الهولندي
السوداني يعّزي الوسط الثقافي والسياسي برحيله
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والرمزية التراجيدية ، ولكن نقّدر أن ذلك 
ال يعدو أن يكون غطــــــاء وسترا ، وإّنا 
تكتسي الضيافــــــة - وهنا أستعيد 
داخل  الضيافة  عــن  ليفنــاس  مفهوم 
اللغة الفرنســية - أهميــة أبلغ ، فهي 
تعاضد الرؤيا التي آنس الشــاعر نارها ، 
الوجود  التي هــي صنو  حيث القصيدة 
ومنفذ إلى املطلق والالنهائي ،تقيم في 

عالم اللغة وحده.
وآيــة ذلك ، أن أكثر الغاويــن – وهنا نؤثر 
بالغته  القرآني للشعراء لشدة  الوصف 
– حضورا هــو جلجامــش . فبعيدا عن 
التصنيفــات الضّيقة ، فــإن جلجامش 
يظل مــن أعظم من نطقــوا بالكلمة 
الشعرية بحســب التعبير الهايدغري . 
فمّما هــو معروف أن امللحمة قد حملت 
« مشــكلة احلياة واملوت ، وما بعد املوت 
، واخللود ، ومّثلــت متثيال بارعا مؤثرا ذلك 
الصراع األزلي بني املوت والفناء املقدرين 
وبني إرادة اإلنســان املغلوبة املقهورة في 
محاولتها التشــبت بالوجود والبقاء  » 
)13( ومب ظل الشعر اإلنسانـــي يهجس 
منذ اخلليقة األولى ، إذا لم يكن بهواجس 

املوت واملصير والبقاء ؟
ويعّزز كل ذلك أن الشاعر يقرن شاعريته 
بجلجامش ، ويســتمد منها قوة البقاء 

في حصون الشعر املنيعة :
أنا شاعٌر محظوظ

ألّني ال أتوّقُف عن الكتابِة أبداً.
ً والّسبُب بسيٌط جّدا

فقد مسحُت بيدّي املُرتبكتني
دموَع كلكامش املتدّفقَة ليَل نهار

وهو يبكي؛
مّرًة على أنكيدو الذي اغتالُه املوت،

ومّرًة ثانيًة وثالثة
على ُعشبِة اخللودِ التي سرقتها األفعى

من قلبه ذات حياة )14(
هــذه » إشــارة » شــعرية ، باملعنــى 
الكامل لإلشــارة فــي املعجم الصوفي 
، وما يحتمل ذلك مــن دالالت التكثيف 
واملعرفــة احلقيقية التي تــدرك اجلواهر 
وليس األشــكال . هي إشــارة شعرية ، 

بكل ما تتضمنه الشــعرية من سمات 
اخللــق والرجوع إلى البدايات والســكن 
في حضرة احلقائق . فحظ الشــاعر من 
الشــعر هو حظ جلجامــش من اخللود 
وعشــبته ، الشــوق إلى الالنهائي دون 
إدراكه . ومن هنا فالشاعرية في محاورة 
هذه األشواق املتأصلة وهذا الظمأ الذي 
ال يــروى . إن جلجامش شــاعر في هذا 

املستوى .
هــذا ما يعّمق روح الشــعرية التي رآها 

أدونيس كامنة في امليتافيزيقيا ، فاملعري 
في نظره « هو أول شــاعر ميتافيزيقي 
في تراثنا الشعري ، من حيث أنه مأخوذ 
بالعودة إلى حضن األم – األرض – مأخوذ 
باملطلق : بالزمن ، واملوت ، والفناء واألبدية 
... إنه شــاعر ميتافيزيقي وليس شاعرا 
فيلسوفا»  )15( ، بالنظر إلى التباين بني 

املوقفني.
يســتوحي أديب كمال الدين جلجامش 
مــن منظــور أنطولوجــي ، أي باعتباره 

رديف الشــعر نفسه أو معادله ، بيد أنه 
في مســتوى آخر يعود إليه ضمن دالالت 
العذاب الوجــودي الــذي ال ينقضي إال 
باملوت ، وهنا يعيد تأســيس التجربة في 
الشرط  بإكراهات  لتلتقي  مغايرة  صورة 

البشري الذي ال فكاك منه :
محظوٌظ أنَت يا كلكامش

فصاحُبَك أنكيدو ماَت في حياتِك،
أما أنا فصاحبي أنكيدو

حيٌّ ال ميوت!

وصراعي معه حيٌّ ال ميوت!
ومحظوٌظ أنَت

ألنَّ أفعاَك ابتلعْت ُعشبَة اخللود
، طليقاً. وتركتَك، على األقلِّ

أما أنا فأفعاي تراقبني ليَل نهار
لتبتلعني.

نعم لتبتلعني،
بعد أن وجدْت أن ال ُعشبة خلودٍ عندي

وال هم يحزنون ! )16(
ذلك هو املآل التراجيدي للشاعر خصوصا 
ثم اإلنسان ، الوقوف على هاوية الكينونة 

والوجود معا .
عندما سئل الشــاعر لوران غسبار عن 
بلينســكي وريلكه ، أشــار إلى اختالف 
واضح بينهما« لقد جنح بيلنســكي في 
التعبير عن هــذه القضايا امليتافيزيقية 
الكبرى بلغــة احلياة اليوميــة  » )17( . 
أســتعيد هذه العبارة في سياق ضيافة 
احلالج . فالالفت هو القرع املستمر على 
القتيل واســتعادته في محطات  أبواب 
كثيرة . ال يخفى حضور احلالج الواســع 
في الشــعر والروايــة معــا . وإذن، ماذا 
يضيف ذلك للتجربة ؟ الشــك أن احلالج 
لم يستدع بوصفه البس اخلرقة املصلوب 
، فذلك هو الوجه األكثر تداوال ، ولكنه  - 
شأن جلجامش - كان الشاهد على الرؤيا 
التي آوى إليها الشاعر ، رؤيا الشعر الذي 
يطل على الغيوب دون أن يتنكر للتاريخ ، 
و القصيدة التي تنزع إلى أقاصي الوجود 
وتقيم في املطلق دون أن تبرح شروطها 
البشرية . ذلك هو امللمح الذي يتكّرر في 

ضيافة احلالج :
إلهي ،

حنَي ارتبكْت حاُء احلاَّلج
في باِء محّبِتَك الكبرى ،

ارتبَك احلاَّلُج
وارتبَك علماُء بغداد
وخليفُتها والناس.
وحنَي ذُرَّ رمادُ احلالج

في دجلة ،
ارتبكْت دجلة . )18(  

أ . د عبد الوهاب شعالن

يقف أديب كمــال الدين إذن على ضفاف 
الشعر وكنه القصيدة ، مزوّرا عن نظريات 
النقاد وأدواتهــم القاصرة ، محاورا مملكة 
الشــعر من أفق الرائي الــذي يقف على 
الكلي واجلوهري ، هازئــا بالعابر واجلزئي ، 
سالحـــه في ذلك كشف نوراني طاملــا 
آوى إليــــه   ،« ولعــل احلرمــان من نور 
الكشف هو حرمان ما يبدو في القلب من 
نور التجلي في جتربة الشــاعر الوجدانية 
والوجوديــة  »)10( ، بتعبير عبــد القادر 
فيدوح . ذلك النور العرفاني الذي أتاح له 
املؤّسسة  الكبرى  احلقائق  يســتبصر  أن 
للشعر كتجربة وجودية أوال ، متّكن الكائن 

من أن يصل بني اليومي وامليتافيزيقي .  
كان الشــاعر اإليطالي جوزيت أنغرتيتي 
يقــول: « فــي القصيدة علينــا أن نقدم 
الغمــوض بوضــوح » )11( . لعل ذلك ما 
يســم جتربة أديب كمال الدين ؛ فقوامها 
محاورة الغيب والنــزوع إلى الوقوف على 
مرافئه ، متعاليا بقصيدته لتجاور املطلق 
والســرمدي ، بيد أنه يتوّســـل إلى ذلك 
بلغة تخلع عنها إهاب الغامض واملستور 
، تتكّشــف بجــالء ال يخلو مــن خداع ، 
رمبــا يصدق فيهــا ما قاله جــان كوكتو 
J.Cocteau عن شــعر ماال رميه في أنه 
غامض كاملاس ، كمــا يرى أدونيس ، رغم 
الفوارق الواضحة بني التجربتني . وال عجب 
، فقد ظّل السؤال دائما مغذيا التجربة ، 

لترسو في أعماق الوجود اإلنساني :
في زمٍن صارَ اجلميع 

يسأُل ليل نهار
آثرُت أْن أعودَ إلى األعماق

ألحيا وسَط سؤاِل األعماق )12(    
-2 في ضيافة » الغاوين » :

حتاور قصيدة أديب كمال الدين باستمرار 
، وبصــورة الفتة ، جحافل من الشــعراء 
منذ القدم ، وتســتحضر جتارب متعددة ، 
قد يغلب عليها في الظاهر إيقاع العذاب 

في القصيدة وضيافة » الغاوين« .. محاولة اقتراب من شعر أديب كمال الدين 
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متابعة ـ الصباح الجديد: 
فرنســا  فنيون في  يعتقد خبراء 
أن لوحــة متتلكهــا مادونــا هي 
حتفــة فنيــة مفقــودة اختفت 
في احلــرب العامليــة األولى، واآلن 
يريــدون اســتعارتها، ورمبا الحقا 

استعادتها.
األمريكية  البوب  واشــترت جنمة 
»ديانا  لوحــة  بشــكل شــرعي 
الفرنســي  للرســام  وأندمييون« 
جيروم مارتــن النغلوا، التي تصور 
الرومانية،  الصيــد  إلهة  »ديانا«، 
وهي تنظر إلى »أُندمييون«، الراعي 
سوذبي  لدار  مزاد  في  األسطوري، 
مليون   1.3 مقابــل  نيويورك،  في 

دوالر في عام 1989.
ويتقــد خبراء الفــن اآلن أنها قد 
تكــون التحفة الفنيــة اخملتفية 
من أميان بشــمال فرنسا عندما 
تعرضــت املدينة لهجوم من قبل 

أملانيا في عام 1918.
وكان يعتقد أن »أُندمييون« و«ديانا«، 
في  احلديث  الكالسيكي  للرسام 
مارتن  التاسع عشر جيروم  القرن 
النغلوا، دُمرت في ســياق قصف 
متحف الفنون اجلميلة في أميان 
قبل ثمانية أشهر من نهاية احلرب 

العاملية األولى.
وناشــدت عمدة أميان مادونا اآلن 
للمدينة،  الفنية  اللوحة  تعيد  أن 
علــى أمــل تعزيز فــرص املدينة 
في احلصول علــى لقب عاصمة 

الثقافة األوروبية في عام 2028.
وال أحد يعرف على وجه اليقني ما 
حدث لرســومات النغلوا. وعندما 
قام أمــني متحف اللوفــر، جاك 
فوكارت، بإجراء استفسارات حول 
مكان اللوحة في الســبعينيات، 
لم يجــد أي أثر مكتــوب حولها 
بعد عام 1911. وخلص إلى أنه مت 
تدميرها من قبل األملان أو أنه رمبا 
متت إزالتها مــن املتحف وبيعها 

في السوق السوداء.
وبقي األمر على حاله حتى صادف 
خبيــر فني من أميــان تقريرا عن 
مادونا في مجلة Paris Match في 

عام 2015.
وقد ظهرت صورة جنمة البوب على 
درج منزلها مع لوحة خلفها بدت 

وكأنها حتفُة النغلوا املفقودة.
البلدية  واتصل اخلبير مبســؤولي 
فــي أميــان وقاموا برفــع دعوى 
ُسرقت،  اللوحة  أن  زعموا  جنائية 
إلــى جانــب 14 عمال فنيــا آخر 

في  املدينة  متحــف  من  اختفت 
احلرب العاملية األولى.

ومت إجراء حتقيق من قبل الشرطة 
لم  أنه  يبــدو  ولكن  الفرنســية 
يصل إلى أي شــيء، بخالف إثبات 
أنه إذا كانت قد ُســرقت اللوحة، 

فإن مادونا لم تكن هي املذنبة.
التي  اللوحــة  مادونــا  اشــترت 
الفرنسية  الســلطات  منحتها 
رخصة تصدير ولم تكن مؤرخة أو 

موقعــة أو حتمل اخلتم الذي يقال 
إنه على التحفة األصلية.

ومت بيع اللوحة من قبل دار املزادات 
التــي تتخذ نيويــورك مقرا لها، 
األصل  طبق  »نســخة  باعتبارها 
عــن اللوحــة التي حتمــل نفس 
العنوان واألبعــاد املتطابقة التي 
عرضها النغلوا في صالون باريس 

عام 1822«.
وأشارت دار املزادات إلى أن النغلوا 

قام بعمل النسخة املتماثلة. ومع 
ذلــك، يعتقد البعــض في أميان 
املزادات رمبا كانت مخطئة،  دار  أن 
وأن اللوحة رمبا مت قصها مســبقا 
واخلتم،  والتوقيع  التاريــخ  إلزالة 
ما يســاعدها فــي احلصول على 
رخصــة تصدير.وإذا ثبــت أن هذا 
التحفة  صحيح، فإن مادونا متلك 

األصلية.
ونشــرت صحيفة »لــو فيغارو« 
الفرنســية اللغــز وراء اللوحــة 
األســبوع املاضي، حيــث قرأتها 

بريجيت فوري، عمدة أميان.
وفــي رســالة مســجلة علــى 
فوري:  قالت  ملادونا،  »فيســبوك« 
»رمبا لم تســمعي عــن أميان .. 
لكن هنــاك رابطا خاصــا بينك 
وبني مدينتنا. علمت أنك اشتريت 
لوحة جليروم مارتــن النغلوا قبل 
احملتمل  بضع سنوات. حسنا، من 
أن تكون هذه اللوحة التي أعارها 
قبل  أميان  ملتحف  اللوفر  متحف 
احلــرب العاملية األولى وفقدنا كل 

أثرا لها«.
وتابعــت: »مــن الواضــح أننا ال 
نناقش بأي شــكل من األشكال 
اســتحواذك القانونــي على هذا 

العمل. لكن، نحن مرشــحون ألن 
األوروبية  الثقافة  عاصمة  نصبح 
فــي عــام 2028. أود أن تعيرينــا 
هذه اللوحة فــي عام 2028 حتى 
يتمكن ســكان أميــان من إعادة 
وحتقيق  العمــل  هذا  اكتشــاف 

أقصى استفادة منه«.
كما كتبت العمــدة إلى الرئيس 
إميانويــل ماكرون، الذي نشــأ في 
إذا  ذلــك،  ومع  لدعمها.  أميــان، 
أقرضــت مادونا املدينــة اللوحة، 
املسؤولني  أن  املؤكد  فمن شــبه 
إذا  ما  ســيحللونها الكتشــاف 
الفنية  التحفة  كانت هذه هــي 
املفقــودة أم ال. وإذا ثبــت أنهــا 
اللوحــة األصلية، فمــن احملتمل 
جدا أن تتدخل الدولة الفرنســية 

لالحتفاظ بها.
أيام فقط  األخبار بعد  وتأتي هذه 
من إعالن مادونا عــن جولة حول 
العالم في 35 مدينة احتفاال مبرور 
40 عاما على مشوارها املوسيقي.

جولتهــا  النجمــة  وســتبدأ 
االحتفاليــة فــي فانكوفــر في 
يوليو، ليصل العرض إلى اململكة 
 O2 املتحــدة في 14 أكتوبــر في

Arena بلندن.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلــن الدكتــور أنطــون بريكني، 
خبير التغذية الروســي، أن للرمان 
لاللتهابات  كمضــاد  خصائــص 
ومســكنا لأللــم وغيرهــا مــن 
اخلصائــص املفيدة. ومع ذلك على 

البعض احلد من تناوله.
ويشير اخلبير إلى أن الرمان يحتوي 

علــى الكثير من املــواد التي لها 
لألكســدة،  كمضاد  خصائــص 
 ، ومجموعــة  و  وفيتامينــات  
والبوتاســيوم واملنغنيــز وحمض 

الفوليك وحمض النيكوتني.
ويقول: »كما أن عصير الرمان يعد 
مبثابة مدر خفيف للبول والصفراء 
لاللتهابات  كمضاد  خصائص  وله 

وينصح  لأللم.  ومسكنا  ومطهرا 
بتنــاول عصير الرمــان في حاالت 
اإلســهال، ولكن ال ينصح بتناوله 
مركــزا خاصة إذا كان الشــخص 
يعاني مــن التهاب املعدة أو قرحة 
املعــدة. كما يجب تنــاول الرمان 
بحــذر فــي حالــة احلساســية 

الغذائية.

وأيضــا ال ينصــح أبــدا بتنــاول 
عصيــر الرمان مع بعــض األدوية 
وبالذات اخلاصة بخفض مســتوى 

الكوليسترول«.
ويضيف: خالفا لالعتقاد الشــائع، 
نســبة عنصر احلديد فــي الرمان 
ضئيلة وصعبة االمتصاص، لذلك 
ال ميتص اجلسم منها سوى 5 باملئة 

فقط. وباإلضافة إلى ذلك يجب أن 
احلديد  من  الكميــة  هذه  تخضع 
لعدد من التغييــرات قبل دمجها 

في عمليات التمثيل الغذائي.
ويقــول: »لذلــك، فــإن االعتقاد 
الرمان قــادر على  بــأن  الســائد 
زيــادة نســبة الهيموغلوبني في 
الــدم صحيــح جزئيا فقــط، أي 

احلفاظ  للغايــة  الصعــب  مــن 
احلديد  األمثل من  املســتوى  على 
الرمان فقط ألنه  مبساعدة عصير 
في هذه احلالة يحتاج الشــخص 
إلى شــرب عدة لترات منه يوميا، 
وهو أمر محفــوف مبخاطر عديدة 
مبا فيهــا زيادة خطر اإلصابة مبرض 

السكري«.
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ملونشريط
إنطالق رحلة سياحية نهرية 

للتعريف بالثقافة والتراث الهندي

شهدت مدينة فاراناسي بوالية أوتار براديش الواقعة 
على ضفاف نهر الغاجن األسبوع املاضي انطالق أطول 
رحلة ســياحية نهرية يبلغ طولهــا 3200 كيلومتر.

وذلك على منت باخرة سياحية. أفادت بذلك صحيفة 
The Pioneer الهندية.

ويشــار إلى أن 33 سائحا سويســريا قاموا بالرحلة 
الســياحية األولى عبر نهر اجلانغ و27 نهرا في الهند 
 ،MV Ganga Vilas وبنغالديــش على مــنت باخــرة
وستســتغرق الرحلة النهرية 51 يوم وستنتهي في 

مدينة ديبروجاره  بوالية آسام الهندية.
وقالت الصحيفــة إن رئيس الــوزراء الهندي نارندرا 
مودي شارك في مراســم افتتاح الرحلة السياحية 

النهرية عن طريق جسر الفيديو.
وقال رئيس الــوزراء الهندي إن انطــالق أطول رحلة 
نهرية في العالم عبر 5 واليات هندية يدشــن عصر 

السياحة اجلديد في اجلمهورية.
والغايــة من افتتاح الرحلة الســياحية اجلديدة هي 
إطالع السياح على التراث الهندي الثقافي واحلضاري 
الغني. ويقضي برنامج الرحلة الســياحية بزيارة 50 
مركزا ســياحيا، مبا فيه تلك التي أدرجت على قائمة 
التراث الثقافي العاملي لألمم املتحدة واحلدائق القومية 
واملدن مثل باتنا، ساهيجانغ ، كولكاتا، غواهاتي ودكا.

ملكة جمال سابقة تدعي مقدرتها 
على التحدث مع الفضائيين واألموات

ادعت ملكة جمال تركية ســابقة على قناتها على 
يوتيــوب، بأنها متتلــك مقدرات عاليــة متكنها من 

التحدث مع الفضائيني واألموات. 
وقالــت بيســت أكار “49 عاماً” التــي احتلت املركز 
الثالث في مســابقة ملكة جمال تركيا عام 1995، 
إنها تتحــدث إلــى الفضائيني، وإلى الســيدة مرمي 
العــذراء، ووالدها الذي توفي عام 2015، باســتخدام 

طاقات وترددات عالية جداً.
وتدعي بيســت، بأن لديها مقدرة على التواصل مع 
من أســمتهم بـ “أصدقاء اجملــرة الفضائيني”، وأنها 
تلقت رسائل منهم. وعندما ســئلت عما قاله لها 
الفضائيون، أعطت إجابة مرعبة ملستقبل الكوكب، 
حيث زعمت بأنهم أخبروها أن العالم بأسره سيواجه 
مجاعة كبيرة، ومشاكل خطيرة تتعلق باملياه وبإنتاج 
الطاقة والتدفئة والغذاء. وبينت بيســت أنها تقوم 
بالتأمل والعمل بالطاقة لتحقيق مثل هذا التواصل، 
وتدرك بأن البعــض ال يصدقونهــا ويعتقدون بأنها 

فقدت عقلها بسبب ادعاءاتها اجلامحة.
وأكدت ملكة اجلمال السابقة، على أنها لم تتواصل 
مع والدها وجهــاً لوجه علــى أرض الواقع، ولكنها 
تواصلت معه باســتخدام طاقتها، وفــق ما أوردت 

صحيفة ديلي ستار البريطانية.

مضيفة تتسّبب في خسارة فادحة 
للخطوط البريطانية

ارتكبت مضيفة طيــران بريطانية خطأ فادًحا كلف 
شــركة طيران اخلطوط اجلوية حوالي 50,000 جنيه 

إسترليني، في يوم عملها األول.
وبحســب ما ذكرته صحيفــة “اإلندبندنت”: فتحت 
املضيفة، التي لم يتم الكشــف عن اســمها، باب 
الطــوارئ عــن طريق اخلطأ؛ مما تســبب فــي انزالق 
الشــرائح القابلة للنفخ التي تستخدم في حاالت 
الطوارئ. وأكدت شــركة الطيران أن املوظفة كانت 
تؤدي عملها خالل رحلة BA75 إلى الغوس اذ تســبب 
الباب املفتوح في انتفاخ منزلقات الطوارئ في طائرة 
بوينــج 777 وخروجها من جانب الطائرة؛ مما دفع فرق 
خدمات الطوارئ إلى محاصــرة الطائرة؛ العتقادهم 
أنها على وشــك اإلخالء. وتسّبب خطأ املضيفة في 
تأخيــر رحلة الركاب ألربع ســاعات. وقالت شــركة 
الطيران: “إنها زودت الركاب بقســائم طعام وشراب 

أثناء االنتظار، واعتذرت عن احلادث”.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــف مرصــد عراقــي مهتم 
بالبيئــة، وجــود انتشــار »غيــر 
فــي عموم  للقوارض  مســبوق« 
مناطــق بغــداد، مبينــا أن عدم 
تنظيف شبكات الصرف الصحي 
والتجاوز على شبكات صرف مياه 
األمطار وغيرها تعد من أســباب 

ذلك االنتشار.
وبحســب بيــان مرصــد العراق 
»األخضر« فأن أحياء بغداد ســواء 
ال  الشــعبية  أم  الراقية  أكانــت 
والقوارض  الفئــران  تخلــو مــن 
بصــورة عامة، الفتاً أنها تنتشــر 
بشــكل أكثــف فــي املناطــق 
الزراعيــة، »إما في احملال التجارية؛ 
تكون في الشورجة وباب الشرقي 
وحي جميلة وشارع النهر، ومدينة 
الكاظميــة القدميــة وغيرها من 
املناطق«. وأشار إلى أن »العاصمة 
أنواع القوارض،  بغداد تضم أغلب 
كالفئــران صانعة األنفاق، والقفر 
عبر  انتشر عاملياً  الذي  والنرويجي 
شــحن البضائع ســابقا، وأيضا 
املتســلقة التي تكون ســوداء أو 

تسمى بفأر السطوح، وغيرها«.
 مشــيراً إلــى أن »فئــران بغداد 
عن  والعادات  بالســلوك  تختلف 
أقرانهــا بالــدول األخــرى، حيث 
ويفترض  ونهــارا  ليــالً  تنشــط 
نشاطها في الليل فقط، واختفت 

منهــا غريزة الشــعور باخلطر ما 
يجعلها تلجــأ لتغيير جحورها أو 
ثانية«. وأضاف  االختفاء بأماكــن 
أن »مــن األحياء التي تتجول فيها 
القوارض بصــورة طبيعة صباحا 
ومســاًء مثــل النــاس، منطقة 
أن »تغيير  إلــى  البتاويــن«، الفتا 
السلوك هذا قد يعود إلى الشعور 
باألمان أو لكثرة انتشــارها«. عن 
قالت  القوارض  االنتشــار  أسباب 
إن أســبابا عديدة تقف  املنظمة 

خلف هذا االنتشــار لكــن أبرزها 
الصرف  شــبكات  تنظيف  »عدم 
الصحي، والتجاوز على شــبكات 
مع  بربطها  األمطــار  مياه  صرف 
امليــاه الثقيلــة لبعــض املنازل، 
فضالً عن انتشار األوساخ والركام 
بشــكل كبير في املناطق، وعدم 
املراكز  في  اخملازن  وصيانة  تنظيف 
التجارية«، مشــيرا إلــى أن »أبرز 
األمراض التي تســببها القوارض 
املنتشــرة هي التسمم الغذائي، 

الشــريطية،  والديدان  التيفوس، 
واألمــراض الفيروســية، وغيرها، 
كما أنهــا تخيف األطفال وصغار 
السن، فضالً عن تسببها بالكثير 
من اخلســائر للمحــال التجارية 

بإتالفها املواد الغذائية«.
»قيام  أكدت ضــرورة  واملنظمــة 
والبيئية  الصحيــة  الســلطات 
بحمــالت منظمــة فــي جميع 
املناطــق، وكذلك يشــترك فيها 
الســكان، عبــر اتباع إرشــادات 

النظافــة وااللتزام برمي النفايات 
في أماكنها اخملصصة«، داعيا إلى 
واملنسية  املهملة  األماكن  »إعمار 
مثل املنــازل والبنايات املهدمة أو 
وصيانة  للسقوط،  اآليلة  القدمية 
من  للحد  مستمر،  بشكل  اجملاري 

انتشار الفئران والقوارض«.
هذا وتؤكد الدراسات أن القوارض 
تعتمــد فــي منوهــا وتكاثرهــا 
واخمللفــات  الفضــالت  علــى 
الغذائيــة، ولذلك فهــي تتواجد 

في األماكــن التي يعيــش فيها 
اإلنســان أو في األماكــن القريبة 
وبقايا  النفايــات  أكــداس  مــن 
السكنية  كالتجمعات  األطعمة، 
تتوفــر  ال  التــي  العشــوائية 
فيها شــروط اخلدمــة الصحية 
الصحيحة. وتتخذ من شــبكات 
واملصــارف  الصحــي  الصــرف 
واألماكــن اخلربــة )بقايــا املباني 
واألسوار القدمية( مأوى لها، حيث 
حتفر اجلحور أو تبني أعشاشا لها 
في السقوف، وكذلك تتواجد في 
مخازن احلبوب واألخشاب ومخازن 
األغراض القدمية.  ومما يساعد على 
منوها وتكاثرها: عدم التخلص من 
النفايات بشكل صحي ومستمر، 
عدم وجود صــرف صحي جيد مما 
يؤدي لتجمــع املياه املاحلة، ضعف 
التوعيــة الصحيــة للناس حول 
تنقلها  التــي  األمــراض  خطورة 
هذه القــوارض. إلــى جانب أنها 
الغذائي،  التســمم  تســبب  قد 
حمــى عضة اجلــرذ، وقــد تنقل 
الطاعون )املوت األسود(، التيفوس، 
ويــل(،  )داء  اللولبــي  اليرقــان 
التوكسوبالســموز )داء القطط(، 
)الزنطاريــة(،  الزحــار العصــوي 
الشريطية،  الديدان  اللشــمانيا، 
اللمفاوي، بعض  التهاب السحايا 
األمــراض الفيروســية )الكلــب 

واحلمى النزفية(.

منظمة بيئية تحذر من »غزو« القوارض لشوارع وأحياء بغداد
شبكات الصرف الصحي.. أبرز أسباب إنتشارها

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد: 
اكتشــف فريــق دولي مــن علماء 
الفلك ألول مرة إشارة إذاعية تنبعث 
من مجرة تبعد نحو 9 مليارات سنة 
ضوئيــة عن األرض، وفقا لدراســة 

حديثة.
ومتكن العلماء من كندا والهند من 
التقاط إشــارة من اجملرة املســماة 
مبســاعدة   SDSSJ0826 + 5630

تلسكوب عمالق في الهند.
الراديوية  املوجة  أن تســمح  وميكن 
املاضي  إلى  بالرجوع  الفلك  لعلماء 
وفهــم الكون املبكر الــذي يُعتقد 
أنه يبلــغ من العمر نحو 13.7 مليار 

سنة.
عالم  تشــاكرابورتي،  أرنــاب  وقال 
الكونيات واملؤلف املشارك للدراسة 
حول اكتشــاف املوجات، لصحيفة 
»مترو« البريطانية: »إنه يعادل نظرة 
إلى الوراء في وقــت قدره 8.8 مليار 

سنة‹‹.
لم يتم إرســال اإلشــارة من قبل 
ولكنها جاءت  كائنــات فضائيــة، 
بــدال من ذلــك من مجرة تشــكل 
النجــوم انبعثت عندمــا كان عمر 
الكون 4.9 مليار ســنة فقط. وهذا 

هو أول كشــف من نوعه لإلشــارة 
الالســلكية من مثل هذه املسافة 

الهائلة.
»ميكــن  تشــاكرابورتي:  وأضــاف 
أنواعا مختلفة  أن تصــدر  للمجرة 
من إشــارات الراديو. حتى اآلن، كان 
مــن املمكن فقــط التقــاط هذه 
اإلشــارة املعينة من مجــرة قريبة، 
ما يحصــر معرفتنا في تلك اجملرات 

األقرب إلى األرض«.

وأعلــن العلمــاء عن نتائــج هذه 
 Royal Astronomical الدراسة في 
Society، وهي مجلة شهرية تابعة 

للجمعية الفلكية امللكية.
وكان رصد املوجة اكتشــافا مهما 
بشــكل خاص ألن التردد كان بطول 
موجة محدد يعرف باسم »خط 21 
ســم«. يُعرف هذا أيضا باسم خط 
الهيدروجــني وهو اخلــط الطيفي 
بتردد  الكهرومغناطيسي  لإلشعاع 

.1420
الفضاء  عبر  الهيدروجني  وينتشــر 
وميكن أن يســاعد في رسم خرائط 
اجملرات. ويســتخدم خط 21 ســم 

للقيام بذلك.
وكان التلســكوب العمــالق فــي 
قــادرا   Giant Metrewave الهنــد 
على التقاط اإلشارة اخلافتة بسبب 
عدسات اجلاذبية. وهي ظاهرة حتدث 

بشكل طبيعي.
وأوضح املؤلف املشارك في الدراسة 
أن عدســة اجلاذبية كانــت ظاهرة 
»تضخم  بشــكل طبيعــي  حتدث 
بعيد  جسم  من  القادمة  اإلشــارة 
ملســاعدتنا على النظر إلى الكون 

املبكر‹‹.
وقامت مجــرة أخرى بثني إشــارة 
 SDSSJ0826 مــن  املنبعثة  الراديو 
5630 +، والتــي قامــت بعــد ذلك 
والســماح  املوجــة  بتضخيــم 

للتلسكوب في الهند بالتقاطها.
واستخدم العلماء الكشف لقياس 
محتــوى الكتلة الذريــة للمجرة. 
واكتشفوا أن هذه اجملرة بالذات تبلغ 
املرئية لنا من  ضعف كتلة النجوم 

األرض.

األرض تستقبل إشارة راديو من مجرة تبعد 9 
مليارات سنة ضوئية

فرنسيون يطالبون باستعادة لوحة فنية مفقودة من مادونا

الثالثاء 24 كانون الثاني 2023 العدد )5062(

Tue. 24 Jan. 2023 issue )5062(

خبير تغذية يوضح فوائد ومضار الرمان



رياضة الثالثاء 24 كانون الثاني 2023 العدد )5062(10

Tue. 24 Jan. 2023 issue )5062)

العواصم ـ وكاالت:

انتهت قمة مباريــات اجلولة 21 من 
الدوري اإلجنليــزي املمتاز لكرة القدم 
بفــوز مثير للمتصدر آرســنال على 
ضيفه مانشستر يونايتد 3-2 مساء 
أول أمــس على اســتاد اإلمــارات..
أرسنال  ثأر  اإلمارات«،  »اســتاد  على 
3-1 في  الذي أســقطه  يونايتد  من 
للمرة  ســبتمبر، وخــرج منتصــراً 
السادسة عشــرة هذا املوسم بعد 
مباراة مثيرة تقلبــت فيها النتيجة 
لصالح الفريقني قبل أن يحســمها 
الدقيقة األخيرة  إيدي نكيتياه فــي 
ليبتعــد فريق املــدرب ميكيل أرتيتا 
بالصدارة رافعاً رصيده إلى 50 نقطة 
في حني جتّمد رصيد يونايتد عند 39 

نقطة في املركز الرابع. 
مبانشســتر  »املدفعجيــة«  وأحلــق 
يونايتــد الهزمية األولــى في آخر 11 
مبــاراة ضمــن جميع املســابقات، 
وحتديداً منذ اخلســارة أمام أســتون 
فيــال 1-3 فــي 6 تشــرين األول في 
الــدوري قبــل أن يحقــق بعدها 9 
في سلسلة  التوالي  على  انتصارات 
كريســتال  يد  على  األربعاء  توقفت 
بــاالس )1-1( في مبــاراة مؤجلة من 

املرحلة السابعة.
»ســكواكا«  شــبكة  وبحســب 
خمســة  وصلت  فقد  لإلحصائيات، 
فرق فقط إلى 50 نقطة أو أكثر، بعد 
خــوض نصف عدد مباريــات الدوري 
اإلجنليزي خالل موسم واحد.. وأشارت 
الشبكة، إلى أن هذه الفرق هي، مان 
ســيتي )2018/2017 - 55 نقطــة(، 
وليفربــول )2020/2019 - 55 نقطة( 

وتشيلسي )2006/2005 - 52 نقطة( 
وليفربــول )2019/2018 - 51 نقطة( 
وآرسنال )املوسم احلالي - 50 نقطة(.
الدولــي  النجــم  واســتعرض 
النرويجــي إيرلينــغ هاالنــد وقــاد 
فريقــه مانشســتر ســيتي للفوز 
على ضيفــه وولفرهامبتون بثالثية 

أهــداف هاالند في  وجاءت  نظيفة.. 
الدقائــق 40 و50 )ركلة جــزاء( و54 
 45 الـ«ســيتيزنس«  رصيد  ليصبح 
نقطة في املركــز الثاني على جدول 
ترتيــب الـ«برميرليغ«، في حني جتمد 
رصيد فريق املدرب اإلســباني خولن 
لوبيتيغي عند 17 في املركز السابع 

عشر.. ورفع هاالند بذلك رصيده الى 
25 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافني، 
مســجالً الثالثية الرابعــة له خالل 
موسمه األول في الدوري املمتاز، وبات 
النرويجي على بعد ثالثية واحدة من 
معادلة الرقم القياســي ألكبر عدد 
ثالثيات في موســم واحد في الدوري 

املمتاز واملســجل باســم ألن شيرر 
موســم 1995-1996 مــع بالكبيرن 

روفرز.
وبات النرويجــي الالعب الذي احتاج 
ألقل عدد  من املباريــات )19 مباراة( 
لبلوغ 25 هدفا في الدوري االنكليزي، 
كمــا انفرد بالرقم القياســي لعدد 

األهــداف ملانشســتر ســيتي على 
الدوري  أرضه في موســم واحد من 
18 هدفا متخطيا  اإلنكليزي برصيد 
سيرخيو أغويرو )16(.. من جهة ثانية، 
رياض محرز  اجلزائري  النجم  شــارك 
بـ8 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها 
مع مانشســتر ســيتي في جميع 

املسابقات.
»ســكواكا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فــإن هذا هو الهاتريك 
رقــم 16 الذي يســجله هاالند في 
مســيرته االحترافيــة.. كمــا أحرز 
هاالنــد 4 هاتريك فــي البرمييرليج، 
املصري محمد  النجــم  رقم  معاداًل 
األســطورة  على  ومتفوًقا  صــالح، 
 ..)3( رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي 
الرابع  الهاتريك  النرويجي  وســجل 
في البرمييرليج، بعد 19 مباراة فقط، 
محطًمــا رقــم النجــم الهولندي 
الســابق، رود فان نيســتلروي، الذي 
أحرز الهاتريك الرابع في مباراته رقم 
65.. ويتواجد لويس سواريز في املركز 
الثالث بعد 81 مباراة، مقابل 86 لقاًء 
شيرر،  آالن  السابق  اإلجنليزي  للنجم 
و89 ملواطنــه روبي فاولر، بحســب 

شبكة »أوبتا« لإلحصائيات.
إلى ذلــك، حقق برشــلونة انتصارا 
أمــام ضيفه   )0-1( بنتيجــة  ثمينا 
خيتافــي، مســاء أول أمــس، على 
ملعب ســبوتيفاي كامب نو، ضمن 
منافســات اجلولــة 18 مــن الدوري 
املباراة  هدف  وســجل  الســعودي.. 
ليرفع   ،3 الدقيقة  بيدري في  الوحيد 
الفريــق الكتالوني رصيــده إلى 44 
نقطة، معززا صدارتــه للليجا.. في 
 17 املقابل جتمد رصيد خيتافي عند 

نقطة في املركز السادس عشر.

بيدري يمنح برشلونة انتصارا ثمينا أمام خيتافي يعزز به صدارة الليجا

آرسنال يحقق فوزًا مثيرًا على مانشستر يونايتد ويحلق بقمة البريميرليج لندن ـ وكاالت:
أكد تقرير صحفي إجنليــزي، امس، أن إيفرتون، 
قــرر إقالة فرانك المبارد مــن منصبه كمدرب 
للتوفيز، فــي ظل تراجع نتائج الفريق واحتالله 
املركز الـــ19 في ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وهــزم إيفرتــون 8 مباريات من آخــر 9 لقاءات 
املسابقات.وخســر  جميع  في  الفريق  خاضها 
إيفرتــون أمام وســت هام )0-2( يوم الســبت 
املاضي، ضمن مباريــات اجلولة 21 للبرمييرليج.

وجمــدت تلك النتيجــة رصيــد إيفرتون عند 
15 نقطــة، في املركــز الـ19، بالتســاوي مع 

ساوثهامبتون، صاحب املركز األخير.
وبحســب صحيفة »ديلي ميــل« البريطانية، 
فقد حتدث المبارد مع املالك موشــيري ورئيس 
مجلس اإلدارة بيل كينرايت خالل عطلة نهاية 
األســبوع، ووافق على إحداث تغيير بعد هزمية، 

يوم السبت أمام وست هام.
وعقب اخلســارة أمام وست هام، مت منح العبي 
إيفرتون إجازة أمس، وليس من املتوقع أن يعودوا 
إلى مركز تدريبــات الفريق، حتى اليوم الثالثاء.

ومن املقرر أن يتولى أسطورة النادي اليتون بينز، 
املسؤول عن فريق حتت 18 عاًما، إلى جانب بول 
تايب مدرب فريق حتت 21 عاًما، مسؤولية قيادة 
الفريق، حلــني تعيني مدير فنــي جديد.وربطت 
تقارير صحفية، اإليطالي ماوريســيو ســاري، 

املدير الفني لالتسيو، بتولي قيادة إيفرتون

إيفرتون يقرر إقالة 
المبارد

صراع على الكرة في مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

جدة ـ وكاالت:
خرج النصر فائزاً من الظهور 
لنجمــه  األول  الرســمي 
اجلديد البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، وذلك على حســاب 
االتفــاق -1صفــر أول أمس 
الرابعة عشــرة  املرحلة  في 
من الدوري الســعودي لكرة 
القــدم.. وبهــذا الفوز بقي 
بفارق  الصــدارة  في  النصر 
نقطــة أمام الهــالل الفائز 

بدوره على أبها 1-2.
وبعدمــا ســجل بدايته مع 
النصر بثنائية في مباراة ودية 
والهالل  النصر  جمعت جنوم 
ســان  بباريــس  اخلميــس 
جيرمــان الفرنســي الفائز 
5-4، بــدأ رونالدو مشــواره 
العاصمة  نادي  مع  الرسمي 
البداية  أرجئت  بعدما  األحد 
ملباراتني بســبب إيقافه في 
هاتف  لتحطيمه  إنكلتــرا 

إيفرتون  طفل من مشجعي 
بعــد مبــاراة مــع فريقــه 
الســابق مانشستر يونايتد 

في نيسان.
وإن  البدايــة موفقة  وكانت 
طريقه  إيجــاد  في  فشــل 
للشــباك، إذ حقــق فريقه 

اجلديــد األهم مــا أبقاه في 
هــدف  بفضــل  الصــدارة 
أندرسون  البرازيلي  ســجله 
 31 الدقيقة  في  تاليســكا 
من املباراة التي أقيمت على 
ملعب مرسول بارك بحضور 

قرابة 23 ألف متفرج.

العواصم ـ وكاالت:
كشــفت بطوالت ســوق دبي 
احلــرة للتنس، عن مشــاركة 
قائمة من أبرز محترفي التنس، 
بألقاب  فائزيــن   4 وتتضمــن 
جرانــد ســالم، و4 العبني من 
املصنفني العشــرة األوائل في 
البطولة  لقب  وحامل  العالم، 
5 مــرات، و3 أبطال ســابقني 

للبطولة.
كما تتضمن اثنني من أشــهر 
على  التنس  رياضة  أســاطير 
اإلطالق، فضــال عن مجموعة 
الواعــدة في  مــن األســماء 
عالــم التنس، في الــدورة 31 
من البطولــة التي تنطلق بني 
19 شــباط و4 آذار 2023، على 
أرض اســتاد ســوق دبي احلرة 
البطــوالت  للتنس.وتشــهد 
بعــد انتهاء األســبوع احلافل 
مــن منافســات الســيدات، 
اخلامس  املصنــف  مشــاركة 
عامليــا، نوفــاك ديوكوفيتش، 
إلى جانــب مجموعة مميزة من 
العبي التنس احملترفني تضم 4 
من املصنفني العشــرة األوائل 
على مســتوى العالم في فئة 
الرجال، وذلك بني 25 شباط و4 

آذار 2023.
وتســتضيف دبي، بطل الدورة 
6 عامليا،  املاضيــة واملصنــف 
وصاحــب األداء الالفــت فــي 
املفتوحة  أســتراليا  بطولــة 
إلى  روبليــف،  أندري  اجلاريــة، 
جانب املصنف 8 عامليا والفائز 
بلقب بطولة أميركا املفتوحة 
للتنــس عــام 2021، دانييــل 
املنافسات  ميدفيديف.وتضم 
7 العبــني من بــني املصنفني 
ال20 األوائل فــي العالم، ومن 
أبرزهــم احلائز علــى امليدالية 
ألكســندر  األوملبية،  الذهبية 
11 عامليا،  زفيريف، واملصنــف 
والفائز  هوركاتــش،  هوبــرت 
بلقب بطولة أمريكا املفتوحة 
ســيليتش. مارين   ،2014 عام 
وكذلــك املصنــف 15 عامليا، 
واملصنف  بوستا،  كارينو  بابلو 

20 عامليا، كارين كاتشــانوف، 
املقيم في دبــي، واملتأهل إلى 
ربع النهائي نسخة عام 2020 
مــن بطوالت ســوق دبي احلرة 

للتنس.
وقال كولم ماكلوكلني، النائب 
التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة 
لســوق  التنفيذي  والرئيــس 
دبــي احلــرة »حتــرص بطوالت 
ســوق دبي احلرة للتنس، على 
الكرة  الفرصة حملبــي  توفيــر 
الصفراء ملشاهدة أبرز الالعبني 
العامليــني، وتضمــن دورة هذا 
استثنائية  منافســات  العام، 
مع مشــاركة 7 من املصنفني 

ال20 األوائل على العالم«.
العام،  هــذا  الفعالية  وتتميز 
للمشاركة  نادال  رافايل  بعودة 
فــي بطوالت ســوق دبي احلرة 
للتنــس، بعد غيــاب 15 عاما 
احلماسية،  البطولة  أجواء  عن 
في  مشــاركته  تأكدت  حيث 
رغم  الشهر.وذلك  هذا  مطلع 
أن البطــل احلائز على 22 لقب 
في بطوالت جراند ســالم، في 
مرحلة استشفاء بعد إصابته 
بتمزق من الدرجة الثانية خالل 
بطولــة أســتراليا املفتوحة، 
تواصل  املنظمة على  واللجنة 

مع فريقه الطبي.
مدير  تهلــك،  صــالح  وقــال 
بطوالت سوق دبي احلرة للتنس 
إصابة  خبر  لسماعنا  »نأسف 
نادال في ملبورن، أثناء ســعيه 

للحصول علــى لقب بطوالت 
الـ23«. للمــرة  جراند ســالم 
التعافي  لــه  »نتمنى  وأضاف 
لياقته  واســتعادة  الســريع 
البدنية، ونؤكد على أن صحته 
متثــل األولويــة، ونحــن على 
تواصل دائم مع فريقه ملتابعة 
حالته خالل األيام واألســابيع 

القادمة«.
يذكــر أن منظمــي البطولة 
في األســبوع املاضي، كشفوا 
عن قائمــة الالعبات احملترفات 
فــي  املشــاركات  للتنــس 
البطوالت بني 19 و25 شــباط 
أثناء  تهلــك  املقبل.وأوضــح 
حديثه عــن قائمــة الالعبني 
املشاركني  املميزين  والالعبات 
فــي دورة هــذا العــام، والتي 
االســتثنائية  املكانة  تعكس 
للبطولة واإلمارة »تشهد دورة 
العام، حضــور مجموعة  هذا 
النجــوم  أبــرز  مــن  رائعــة 
واألبطال في منافسات الرجال 

والنساء«.
وأضــاف »هــذا يشــير إلــى 
العالية  املنافســة  مستويات 
املباريات  ستشــهدها  التــي 
خــالل الشــهر املقبــل، كما 
مجموعة  إلطــالق  نســتعد 
والعــروض  األنشــطة  مــن 
الترفيهيــة  واملســابقات 
والتي  األعمار،  املناسبة جلميع 
قرية  في  عليها ضيوفنا  اعتاد 

التنس«.

النصر يهزم االتفاق في الظهور 
الرسمي األول لرونالدو

روبليف يدافع عن لقب دبي أمام 4 
أبطال جراند سالم

رونالدو في اول ظهور بالدور السعودي

روبليف

10:30 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

بايرن ميونيخ ـ كولن

التسيو ـ ميالن
الدوري اإليطالي

الدوري األلماني
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متابعة ـ الصباح الجديد:

السيد  والرياضة  الشباب  وزير  بارك 
»أحمد املبرقع«، لشعبنا وجماهيرنا 
وأبطال حشدنا املقدس، فوز منتخبنا 
الوطنــي، في بطولــة خليجي 25 
أقيمت مؤخــرًا في محافظة  التي 
البصــرة. . جاء ذلــك خالل حضوره 
احتفالية الفوز التي أقامتها الهيأة 
املناســبة، وشــدد »املبرقع«  بهذه 
خالل كلمته في املناســبة، على أن 
دماء الشــهداء وتضحيات األبطال 
من أبناء احلشد وقواتنا االمنية، هي 
من جلبت النصر واالستقرار واألمن 
العاملي الــذي دافعنا نيابة عنه، وأن 
هذه الدماء الزكية الغالية هي من 

صنعت اإلجناز فعاًل.
وأشــار إلى أن العراق فاز باحلسنيني 
في البصرة واثنــاء البطولة، األولى 
هــو النجاح الكبير فــي التنظيم، 
ونقل صورة مشرفة إلى العالم عن 
أمننا واســتقرارنا، والثانية هي فوز 
البطولة  الوطني بــكأس  منتخبنا 

الغالية على قلوب جماهيرنا.

احللبوسي يستقبل ابطال اخلليج  
اســتقبل رئيــس مجلــس النواب 
محمد احللبوســي، وفــد منتخبنا 
الوطني الفائز بكأس بطولة خليجي 
البصــرة 25، لتكرميــه واالحتفــاء 
بإجنازه.وثّمن سيادته الفوز املستحق 
بالبطولــة،  الوطنــي  للمنتخــب 
مشيدا بالروح القتالية العالية التي 

رافقت الالعبــني واإلصرار للحصول 
علــى اللقــب وحتقيــق الفرحــة 
للشعب العراقي.وأكد سيادته على 
وخصوصا  الرياضية  األنشطة  دعم 
املنتخب الوطني واحتــاد الكرة، من 
خالل توفير الغطاء القانوني وحتديدا 
املتطلبات  لتوفير  املوازنة  قانون  في 
املاليــة الالزمــة والكافية للمضي 

بجوالتهم القادمة.
وكرم رئيس مجلس النواب الســيد 
والســيد  والرياضة  الشــباب  وزير 
محافــظ البصرة واالحتــاد العراقي 
لكــرة القدم بــدرع اجمللــس، وذلك 
جلهودهــم املتميــزة باســتضافة 
بطولة خليجي 25 وحصول املنتخب 

الوطني على اللقب للمرة الرابعة.

العامري يلتقي جنوم اخلليج 
العربي

استقبل رئيُس حتالف الفتح »هادي 
العامــري« وفَد منتخبنــا الوطنّي 
لكــرة القدم الفائــز ببطولِة كأس 
مؤخراً  اختتمت  التــي   ٢٥ خليجي 
العامري  البصرة.وثّمن  مدينــِة  في 
الــروَح القتالّيــة ألُســود الرافدين 
حتقيق  على  وعزميتهــم  وإصرارهم 
النصــر للعراق، وعكــس ذلك على 
أبناء الشعب العراقّي الذي عّبر عن 
عفويٍة،  بطريقــٍة  باألبطال  فرحته 
وفي صــورِ انتصارٍ رائعــة تناقلتها 
معظم وسائل اإلعالم في مختلف 
أرجــاء العالــم، وأثبتــت أن العراق 
ومكانته  هيبته  استعادِة  على  قادرٌ 
احلقيقّيــة في املنطقة، وال يأس في 

احلياِة لطاملا هناك ارادٌة جبارٌة تؤمن 
بأن تكون منتصرًة، وتزهو مبستقبٍل 

مشرٍق لعراقنا احلبيب.

التشكيلة الذهبية خلليجي 25
أعلــن االحتــاد اخلليجــي لإلعــالم 
الذهبية  التشــكيلة  الرياضي، عن 
التــي  اخلليــج،  كأس  لبطولــة 

البصــرة  مدينــة  اســتضافتها 
العراقية، وتوج بها أســود الرافدين 
بعد الفوز على عمــان، بنتيجة )3-

2( فــي مبــاراة تاريخيــة، اخلميس 
الذين  الالعبني  عــدد  وبلغ  املاضي.. 
مت ترشــيحهم لالستفتاء اخلليجي 
الختيار التشكيلة املثالية، 39 العبا 
من مجموع الالعبني الذين شاركوا 

مع منتخباتهــم الثمانية.. وتصدر 
والعراقي  العماني  املنتخبــني  جنوم 
وشــكلوا  اخلليجــي،  االســتفتاء 
النســبة األعلــى في التشــكيلة 
الالعبني  أكثــر  الرســمية، فكانوا 
وضمت  األصــوات..  علــى  حصوال 
تشكيلة املنتخب اخلليجي الذهبي، 
كال من: حلراســة املرمــى: إبراهيم 

اخمليني )عمان( »أفضل حارس مرمى 
بالبطولــة«. وفي الدفــاع: أمني بن 
عدي )البحريــن(، علي فائز )العراق(، 
همام األمني )قطر(، أحمد اخلميسي 
الوســط: حارب  )عمان(.. وفي خط 
)عمان(،  اليحيائي  وصالح  السعدي 
عطوان  وأمجــد  بايــش  إبراهيــم 
)العراق(.. وفي الهجوم: علي أســد 

)قطــر(، وأمين حســني مــن العراق 
)هداف البطولة(.

هدايا تقديرية
الهدايا املقدمة من وزارة الشــباب 
والرياضة الى عدد من الشخصيات 
بطولة  اثناء  واالعالميــة  الرياضية 
خليجــي٢٥ تتصــدر بفنهــا الذي 
والفولوكلور  التــراث  اصالة  يجمع 
واعجاب  اهتمــام  االصيل  العراقي 
الفنانــني في داخل وخــارج العراق 

نظرا ملضمونها وعمق تاثيرها
التــي  الهدايــا  ان  بالذكــر  جديــر 
البطولة  انطــالق  قبيــل  خصصت 
كانت مــن تصميم وابــداع الفنانة 
شــجن اجلميلــي التــي عكســت 
الهدايا  الفنية في تصاميم  ذائقتها 
الرمزية فكانــت احد عناصر النجاح 
للــذوق الفني الذي اوصــل الصورة 
الفنية الى االشــقاء مبنتهى الروعة 

ونال اعجابهم.

درجال يحضر عزاء املهندس 
احملمدي

رئيــُس االحتاد العراقّي لكــرِة القدم 
»عدنان درجال«، يحضر، أمس، مجلَس 
عزاء املهندس الشــاب »حمزة عدنان 
أحمد احملمدي« في منطقِة العامرية 
بالعاصمِة بغداد، والذي توفى بسبب 
التدافــع احلاصل بــني اجلمهور قبل 
املبــاراِة النهائّية خلليجــي 25.ورافق 
رئيس االحتاد العراقّي لكرِة القدم في 
تأديِة واجب العزاء األمنُي العام لالحتاد 

»محمد فرحان«.

الحشد الشعبي يحتفي بمنتخبنا لفوزه بخليجي 25 
الحلبوسي والعامري يستقبالن وفد اسود الرافدين 

ابطال اخلليج العربي 25 في ضيافة هيأة احلشد الشعبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبــدأ يــوم اخلميــس املقبل 
املوافق 26 كانون الثاني اجلاري 
منافســات اجلولــة 13 مــن 
املرحلــة األولى لــدوري الكرة 
املمتــاز باجــراء 6 مباريــات، 
ملعب الشعب الدولي يضيف 
مباراتان، االولى في الساعة 2 
والصناعة  النفــط  ظهرا بني 
والثانية بني اجلوية والطلبة في 
والنصف  الســابعة  الساعة 
الكهرباء  ويتواجــه  مســاء، 
والزوراء فــي ملعب الزوراء في 

والنصف  الرابعــة  الســاعة 
مســاء ويلتقي نفط ميسان 
فــي ملعبــه بفريــق كربالء 
وفي  ظهــرا   2 الســاعة  في 
في ملعب  ذاته جترى  التوقيت 
واحلدود  القاسم  كربالء مباراة 
ملعبه  في  النجف  ويستقبل 
فريــق دهــوك في الســاعة 
عصرا.وجترى  والنصف  الثالثة 
التالي،  اليوم  أربع مباريات في 
نوروز يواجه الشــرطة مبلعبه 
ويضيف  2 ظهرا  الساعة  في 
ملعب الكوت مباراة الديوانية 

وزاخــو في التوقيت نفســه، 
البصرة  واربيل يضيــف نفط 
والنصف  الرابعة  الساعة  في 
الوسط  ويلعب نفط  مســاء 
امــام الكــرخ في الســاعة 

السابعة مساء.
ويتصــدر اجلويــة ترتيب فرق 
الــدوري برصيــد 25 نقطــة 
بفارق  الــزوراء  متفوقــا على 
ثالثا  الطلبــة  ثــم  األهداف، 
ولــه 24 نقطة متقدما بفارق 
األهداف عــن الكهرباء الرابع 

والنجف اخلامس تواليا.

حسين الشمري  
يســتعد منتخب احتاد العاب 
القوى الباراملبي  للمشــاركة 
في بطولة اجلائزة الكبرى التي 
ستقام في دولة تونس للمدة 
من الثاني من الشــهر املقبل 
منه مبشاركة  التاسع  ولغاية 
كبيرة وواســعة من خيرة من 

منتخبات العالم.
للجنة  العــام  االمــني  وقال 
الباراملبية مجلي عودة اجلابري: 
الوطني  منتخبنــا  يواصــل 
تدريباتــه  القــوى  اللعــاب 
املستمرة  حتضيرا للمشاركة 
في بطولــة اجلائــزة الكبرى 
التــي ســتنطلق احداثهــا 
نهايــة االســبوع املقبل  في 
تونس وتســتمر ملــدة ثمانية 
ايام .. واضــاف اجلابري ان هذه 
البطولــة تعــد واحــدة من 
منهاج  في  املهمة  البطوالت 
الباراملبيــة واحتــاد  اللجنــة 
العاب القوى الباراملبي  كونها 
مؤهلة الــى بطولتي العالم 
اللتني ســتقامان  واالســياد 

العام احلالي.
وبــني عــودة الــى ان  وفدنا 
املكتب  عضو  من  ســيتالف 
التنفيــذي ورئيس احتاد العاب 

القوى مهدي باقر رئيسا للوفد 
القوى  العــاب  احتــاد  وعضو 
حيــدر كاظم اداريــا ومحمد 
علي قاسم  اداربا وسارة عماد 
مدربة ووســام غالــي مدربا 
اضافة  مدربــا  محيي  وعمار 
الى 11رياضيــا ورياضية وهم 
جراح نصــار وولدان نزار وعلي 
مبارك ومحمد طالب ومحمد 
فهد واحمد فاضل وســلمان 
الســتار سلمان  ثويني وعبد 
وحسني حســن ونادر ابرهيم 
وفاطمــة فاضل فيما وجهت 
اللجنــة املنظمــة للبطولة 

دعوة خاصة الى رئيس اللجنة 
عقيل  الدكتــور  الباراملبيــة 
للجنة  املالي  واالمــني  حميد 
حلضور  الغــزي  عنيد  عبيــد 

منافسات البطولة.
ان هذه  الــى  واشــار عــودة 
البطولة  ستحظى مبشاركة 
واسعة من معظم منتخبات 
اســيا وافريقبا واوربا وامربكا 
الى  تاهيلية  بطولــة  النهــا 
افضل املشــاكات العاملية اال 
التي  باريــس  باراملبياد  وهــي 
ونحن  املقبل  العام  ســتقام 
علــى  ثقــة كبيــرة بالعبي 
منتخبنــا  بتحقيــق افضل 
النتائــج التي من شــانها ان 
حتجــز لهم مقاعــد في دورة  
فرنسا  في  املقبلة  الباراملبياد 
االمني  2024..وانهــى  لعــام 
العــام مجلي عــودة حديثه 
بالقــول: كلنــا امــل وثقتنا 
عالية بان ابطال العاب القوى 
سيكونون احلصان االسود في 
البطولة عبر حصد اوســمة 
صدورهم  ستطرز  التي  الفوز 
العامرة بحــب بلدهم العراق 
باراملبي جديد  عبر كتابة اجناز 
والتاهل الــى باراملبياد باريس 

للعام املقبل.

الخميس .. بدء الجولة الـ 13 
لممتاز الكرة بأجراء 6 مباريات

العاب القوى البارالمبي يشارك
 في بطولة الجائزة الكبرى 

بغداد ـ الصباح الجديد:
جتــرى يــوم اجلمعــة املقبل 
املوافق 27 كانون الثاني اجلاري 
مباريات الــدور 15 لدوري اليد 
املمتــاز، وتقام جميع املباريات 
في الساعة 2 ظهرا، اذ يلعب 
قاعة  في  واجليش  الشــرطة 
ببغداد،  الرياضيــة  املوهبــة 

ويلتقي نفط ميســان وبلدية 
البصــرة فــي قاعــة املعهد 
وعلوم  البدنية  التربية  بكلية 

الرياضة/ جامعة ميسان..
والفتوة  الكوفــة   ويتواجــه 
في قاعــة األلعــاب املغلقة 
التعاون  ويلعــب  الكوفة  في 
جامعة  قاعــة  فــي  والكرخ 

ويلعــب  باالنبــار،  املعــارف/ 
كربالء واخلليج العربي ي قاعة 
اجلماهيــر بكربــالء ويضيف 
في  الكــوت  فريق  املســيب 
الفني باملسيب،  املعهد  قاعة 
ويلتقي ديالــى والناصرية في 
قاعة الراحل علـــي ســـالم 

بديالـى.

متابعةـ  الصباح الجديد:
لنهائياِت كأس آسيا  استعداداً 
تســتضيفها  التي  للشــباب 
أوزبكســتان فــي األول من آذار 
، وفــي أولــى مبارياتــه ضمن 
معســكره املقام فــي مدينِة 
تعــادَل  التركيــة،  أنطاليــا 
الشــبابي مع نظيره  منتخبنا 

املباراِة  في  ســلبياً  الطاجكي 
التي أقيمت عصر اليوم االثنني 

في ملعب سيدا الفرعي. 
أن منتخب طاجيكستان  يذكر 
تأهل إلى نهائياِت كأس آســيا 
املقبلة متصدراً مجموعته بعد 
أهداٍف  بأربعة  لبنان  الفوز على 
مقابل الشــيء، وعلى كمبوديا 

وتعادل  هــدف،  بهدفني مقابل 
هذا  ســلبيا.  ســنغافورة  مع 
وخاض منتخُب شــباب العراق 
لقاءه الثاني الودي أمام منتخب 
قيرغيزغســتان مســاء أمس، 
كمــا ســيواجه األردن في يوم 
اخلميس املقبل املوافق السادس 

والعشرين من الشهر اجلاري.

الجمعة.. إقامة مباريات الدور 15 لدوري اليد 

الشبابي يتعادل مع طاجاكستان 
سلبيًا تحضيرًا لنهائيات آسيا

مجلي عودة



بغداد - سمير خليل:
للديكور دوره املهم في االنتاج الفني 
ســواء كان مســرحا ام ســينما او 
تلفزيون، ويجب ان تتوافر في مصممه 

وصانعه املوهبة واحلرفة واالتقان.
 وفــي العــادة يكون مــن يعمل في 
تصميــم الديكور جنديــا مجهوال، 
ال ينــال مــن عمله ســوى اســمه 
املكتــوب في تايتل العرض الفني مع 
الذيــن يعملون خلف  الفنيني  عديد 

الكواليس.
تشكيلي  فنان  نعمة،  كرمي  حســني 
يعمل منذ الســبعينات في تصميم 
التلفزيونيــة  الديكــورات  وتنفيــذ 
مع  شكل  واملسرحية،  والسينمائية 
زوجته ورفيقة دربــه مصممة االزياء 
صبيحة  الفنانــة  واالكسســوارات 
عبد الستار فريقا متميزا نال التقدير 
والقيمة  واجلهــد  احلــرص  بســبب 
الفنيــة املضافــة التــي يقدمانها 

للعمل الفني. 
يقــول نعمة عن الديكوراملســرحي 

واعماله في هذا التخصص:
الفــرق بــني الديكور املســرحي عن 
ان  والســينمائي هــو  التلفزيونــي 

هنــاك اهدافــا لتصميــم الديكور 
األهــداف،  هــذه  واول  املســرحي 
مســاعدة املشــاهدين علــى فهم 
العمل املسرحي وكذلك التعبير عن 
خصائص املسرحية املميزة لكي يتم 
عمل املصمم، التعريف مبناظر املكان 
اجلو  يؤمن  وان  للمســرحية،  والزمان 
املناسب ويعبر عن روح العناصرالبارزة 
في النص من خالل الصــورة واللون 
للمســرحية  املصمم  دراســة  بعد 
بصــورة كاملة محلــال متعلقاتها 
باملناظــر آخــذا بعني االعتبــار عدد 
وحجم وانــواع اجــزاء الديكور التي 
سيحتاجها،  ثم يدرس الطريقة التي 
سيرتب بها هذه االجزاء وذلك بعد ان 
يكون قد درس زمان ومكان املسرحية 
واالجتماعية  االقتصادية  وخلفياتها 
مصمم  يحتــاج  وقد  والسياســية 
الديكور ان يجري بحوثا تساعده على 
التعرف اكثر على سلوك وعادات فترة 

زمن املسرحية ".
ويضيــف: عملت في املســرح منذ 
ســبعينات القرن املاضــي بداية من 
مسرحية البيت التي قدمها املسرح 
العمالــي للمخرج حميــد الكناني 

، ثــم مرحلة املســرح العســكري 
كفريق  وكنا  املعروفة  ومســرحياته 
عمل في مسرحية حسني ارخيص و 
مســرحية ثورة مايس و مسرحية ام 
خليل ، و مسرحية بيت وخمس بيبان 
و مســرحية اطراف املدينة وكل هذه 
االعمــال من اخراج املبدع محســن 

العلي".

*والتلفزيون؟ 
فهو  وقواعــد  اصــول  للتلفزيــون   
ابواب واســعة  حقل لالبــداع وفيه 
التعبيروالصور، فهو اساســا يعتمد 
على االلة والتطــورات التكنولوجية 
الصورة  بصــورة اساســية وعلــى 
لالتصال  وســيلة  وهــو  والصــوت 
اضافة  الديكور  يعتبر  لذا  اجلماهيري 
ابداعيــة وهــو تصميــم تعبيــري 
الفراغ  يالئم الوظيفة احملــددة داخل 
العناصر  مــن  جملموعة  اســتخداما 
املرئية املوظفة ملــلء الفراغ والغاية 
املطلوبــة منــه وكل مــا ميكــن ان 
يشاهد حيث في الصورة التلفزيونية 
خلفيــات من االثاث والســتائر وزوايا 
واملكانة  الضــرورة  تفرضها  جمالية 

االجتماعية واملعيشية ".
*مــاذا منحك العمل في الســينما 
الصعوبات  وما  والتلفزيون؟  واملسرح 

في العمل ؟
الكثير  التلفزيوني  العمــل   يتطلب 
مــن الوقــت املتواصــل لتحقيــق 
حصدناه  والــذي  واملرجو،  املطلــوب 
من العمل التلفزيوني والســينمائي 
واملســرحي هو النجــاح واملقبولية 
ورغبتهم  اخملرجــني  كافــة  قبل  من 
في العمل ســوية، امــا الصعوبات 
تواجــه املصمم فهــي كثيرة  التي 
منها فنيــة ومنهــا انتاجية ومنها 
مســاحة الزمن املعلن النتاج العمل 
بصــورة عامة، احيانــا هناك طلبات 
مستعجلة تفرضها ضرورات املوقف 
العام للدولة تؤثرعلى جودة وجمالية 
كذلك  واالزياء  واالكسسوار  الديكور 
الظــروف العامة التي مــر بها البلد 
من حروب وعدم االســتقرا،ر ســواء 
السياسي او االقتصادي وعالقة البلد 
بالدول اجملاورة والعالم كلها تؤثرعلى 
جــودة اخلامــات املســتعملة فــي 
تصنيع الديكــور وملحقاته والوضع 
االقتصادي للبلد حيث حجم الصرف 

املالي الداعم للعمل".
وعــن االنتاج الفنــي عموما مقارنة 

بالفترة املاضية ختم:
 كان املُنَتْج الفني متكامال وله تاثيره 
احمللي واخلارجي ســواء في التلفزيون 
او الســينما او املســرح وبالتأكيــد 
كان االنتــاح الفنــي يســير بوتيرة 
تناٍم ونضوج وهــذا أثر بااليجاب على 
انتاجية الفرد بصــورة عامة والفنان 
بصورة خاصة، وقتهــا كان من يدير 
عجلــة انتــاج الدولة واملؤسســات 
التابعة لها وفــق ميزانيات انفجارية 
فــكان االنتــاج كما ونوعــا حتيطه 
اما  والرقــي واالبداع،  النجاح  عوامل 
اليوم فاالنتاج بائس تتالعب به عوامل 
كثيرة حيث راس املال كما يقال جبان، 
الى منتجني خارجيني  االنتاج  بتحول 
همهم الوحيد هوالربح على حساب 
الدولة  فابتعــاد  واجلــودة،   النوعية 
عــن الدعــم واالنتــاج أدى الى تردي 
اعتماد  جراء  ودميومته،  االنتاج  نوعية 
املنتجــني علــى انصــاف الكفاءات 
والقدرة  اخلبــرة  قليلي  العاملني  من 
االعمال  مســتلزمات  مع  والتعاطي 
ولهذا نرى الديكورات واالكسسوارات 
تنتمي  ال  االعمــال  لبعــض  واالزياء 
الى التسلســل الزمني لالحداث في 

العمل املنتج والشواهد كثيرة
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

اعتماد المنتجين على انصاف الكفاءات سبب
 تردي نوعية اإلنتاج وديمومته

مصمم الديكور حسين كريم نعمة:

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أصالة ســعادتها  الســورية  الفنانة  أكدت 
بفوزهــا على جائزة أفضــل أغنية في حفل 
توزيع جوائز joy Awards في نسخته الثالثة. 
كشفت أصالة عن سر جناحها وتألقها خالل 
الفترة املاضية خالل لقــاء تليفزيوني أجرته 
على هامش احلفل وقالــت " زوجي ثم زوجي 
ثم زوجي ثــم كل العالم، أنا كل حياتي قبل 

فائق مرحلــة وبعده مرحلة تانية فوجوده هو 
السبب في كل هذا النجاح".

وتابعــت أصالة "أنا في مرحلــة ارتقاء وكل 
شــيء كنت بحلم بيــه بنحققــه خطوة 

بخطوة مع بعض".
ظهرت أصالة علــى الريد كاربت وهي برفقة 
زوجها الشاعر فائق حســن، وكانت مرتديه 
فســتان أنيق من اللون األسود لكن حركتها 

كانت صعبة على الريد كاربت.
أصالة تزوجت خالل العــام املاضي من فائق 
حســن، وذلك بعدما تعرضــت للخيانة من 
زوجها اخملــرج طــارق العريان، وأكــدت عبر 
السوشــيال ميديا أن هذه التجربة كانت من 
أصعب التجارب التي عاشــتها في حياتها. 
لكن عالقتها بفائق حســن جعلتها تتجاوز 

هذه املرحلة وتعيش حياتها من جديد.

اجلدير بالذكر أن أصالة تشــارك 
 Saudi IdoI برنامــج  فــي 

كعضــو جلنــة حتكيــم، 
التحكيم  ويشــاركها 

عــدد مــن النجوم 
أحــالم  أبرزهــم 

جــد  ما و
املهندس.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
تألقــت الفنانة رحمة رياض على الســجادة القرمزية، 
 JOY AWARDS " ضمن حفــل جوائز صناع الترفيــه
2023 "، والذي أقيم في مدينة الرياض باململكة العربية 
الســعودية، وأطلت رحمة رياض بفســتان أسود رائع 

خطفت به األنظار.
وجمع حفل توزيع جوائز " JOY AWARDS 2023 " عدداً 
كبيراً من جنوم الوطن العربي، وأقيم احلفل على مسرح 
" بكر الشــدي" في البوليفارد ب الريــاض، في اململكة 
العربية السعودية. وتنافس عدد كبير من النجوم على 
جوائز املهرجان الــذي تصدرت أحداثه الترند في الوطن 
العربي. وشــاركت الفنانة رحمة رياض برفقة كل من 
الفنان محمــد منير، وأحمد ســعد، وفرقة كايروكي، 
والفنانة نانســي عجرم، والفنان راشد املاجد، والفنان 
 group وفرقــة ،REMA ،مــروان خــوري، وداليا مبــارك
Sadeck Berrabah، فــي إحياء جوائــز صناع الترفيه 

"JOY AWARDS" بنسخة 2023.
وأعربــت الفنانــة رحمة ريــاض، عن متنيهــا وزوجها 
ألكســندر علوم بــأن يرزقا مبولود في الفتــرة املقبلة. 
وقالت رحمــة خالل لقاء لها برفقة زوجها على هامش 
حفل توزيع جوائــز " JOY AWARDS": "ادعولنا يصير 

عنا بيبي" مشيرًة إلى متنيها األمر بشدة.

بغداد - الصباح الجديد:
 برعاية وزير الثقافة والسياحة واالثار الدكتور احمد فكاك 
البدراني فتحت دائرة الســينما واملسرح باب املشاركة في 
مهرجان بغداد الدولي للمســرح الدورة الرابعة حتت شعار 
)ألن املسرح يُضيء احلياة( للفترة من العاشر ولغاية السابع 
عشر من شهر تشرين االول املقبل، علما ان اخر يوم الستالم 

طلبات املشاركة هو االول من شهر حزيران املقبل.
وفتحت الدائرة باب املشــاركة والتقــدمي للمهرجان جلميع 
الفرق املســرحية العربية واالجنبيــة والعراقية ، علما ان 
املهرجان يقام بطريقة تنافسية، كما انه سيغطي اإلقامة 
الكاملــة والنقل الداخلي فقط أثنــاء إقامة اجملموعة في 
العراق، وتصنيع الديكورات التي يصعب نقلها، كما طلبت 
الدائــرة ارفاق املواد املطلوبة فــي التقدمي وهي: رابط فيديو 
للعرض املسرحي، وملخص املســرحية باللغة اإلنكليزية 
والعربيــة، والســيرة الذاتيــة لفريق العرض مــع صورة 
شــخصية، وخمس صور بجودة عالية للعرض مع بوســتر 
العــرض، وارفاق اجلــوازات غير منتهيــة الصالحية، وارفاق 

الترجمة اخلاصة بالعرض املسرحي.

رحمة رياض تتألق في حفل 
جوائز صناع الترفيه بالرياض

فتح باب المشاركة في 
مهرجان بغداد الدولي 

للمسرح 
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نقرأ قول القائل :

سألُت الناس عن ِخلٍّ وَِفيٍّ 
فقالوا : ما الى هذا سبيُل 

مَتسْك إْن ظفرَت بُودِ ُحرٍّ 
فاّن احلُرَّ في الدنيا قليُل 

فتثور األسئلة وتتراقص االستفهامات الكبيرة :
َمْن هو هذا الشاعر ؟

كيف كان يتعامل معه الناس ؟
ما الفرق بني احلر والعبد ؟

متى توفي ؟
 - - - -
 - 2 -

أما الشاعر فهو :
ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 

وجاء في سيرته :
انه ألف كتاباً في الفقه اســمه ) كتاب التنبيه 

في الفقه ( 
وكتب الفقه كثيرة الفروع ، وقد قيل عنه :

" انه صلى ركعتني بَِعددِ ُكلِّ فرِع فيه "
وهذا يعني :

انه قرن العلم بالعمل ، وهذه من أروع السمات 
وأسماها .

وهذا الصدق جعله مباركاً عند الناس حتى قيل 
:

" ظهر له في خراسان منزلة عظيمة ، 
وكانــوا يأخــذون التراب الــذي وطأتْــه بَْغلَُته 

فيتبركون به "
وهذه غاية التقديس .

وقال عنه ابن اجلوزي في املنتظم ) ج16 ص 229 
( في جملة ما قال:

كان َطلَْق الَوْجِه ،
دائم البشر ،

مليح احملاورة ،
وينشــد األشــعار  يحكي احلكايات احلســنة 

املليحة (
وقال ايضا :

" انتشرت تصانُِيفه حِلُسن نِيَتِه وَقْصِده "
وهكذا يتجلى البعد االخالقي في سيرة الرجل .

ومن شعره ايضا قوله :
اذا طال الطريُق عليك يوماً 

فليس دواؤه االّ الرفيُق 
حُتّدثه وتشكو ما تاُلقي

ويقُرُب باحلديث لك الطريُق
وهــذه الرؤية لــدور الصديق جديــرة بالتقدير 

والثناء .
فالصديق الوفي كنز ال يجوز أْن تفّرط فيه .

واملســار في درب احلياة الطويل ال تستغني فيه 
عن الرفيق 

ومن هنا قيل :
الرفيق قبل الطريق 

أما الفرق بني االنسان احلُّر وغيره فهو :
اّن احلــرَّ مــع احلــق ال يحيد عنــه متحمالً كل 

الصعوبات واملشاق دون أْن يتزحزح . 
أمــا غيره من العبيد فهم مع القوة وإْن خالفت 

احلق واخترقت اخلطوط احلمراء .
ولهذا ال ينبغي الركون اليهم بحال من األحوال. 
والعبيد هــم األكثرون ولهذا اشــتكى منهم 

ونعى عليهم قلة وفائهم .
ولم يجافي احلقيقة.

وان الوفاء هو العملة النادرة على امتداد العصور 
واألرجاء.

نســأله تعالى ان يجعلنا واّياكــم من االوفياء 
لرسالته وللثوابت الدينية والوطنية واالخالقية 

.
وأما وفاته فقد كانت في سنة 476 هـ .

أين األحرار من العبيد؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

 :joy Awards بعد فوزها بجائزة

أصالة: زوجي سبب نجاحي وما نحلم به نحققه معا

كركوك - الصباح الجديد: 
تشــهد مدينــة التآخــي كركــوك العديد 
وغيرها،  واالدبيــة  الفنيــة  الفعاليــات  من 
منــذ ســنوات، خاصة بعد تقلــص جائحة 
كورونا، متثلت بافتتاح املعارض التشــكيلية 

واملهرجانات املسرحية والندوات االدبية.
وتهتم املدينــة كثيرا باملواهــب الفنية من 
جميع الفئات، حيث افتتــح اول أمس االحد 
املعــرض التشــكيلي الثانــي للمواهب في 

املدينة، تضمن العديد مــن اللوحات الفنية 
لفنانــني وفنانات، بتجــارب فتية ال تخلو من 
اجلمال الفني. وتقول الرسامة زهراء البرزجني 
التشــكيلي  املعرض  حول مشــاركتها في 
الثاني في كركوك،“شاركت في املعرض بعدة 
لوحات منها لوحة ســيدة الغنــاء اللبنانية 
)فيروز(، وفيها حاولت دمج الكتابة في اللون 
واملوسيقى، حيث جتسد املوسيقى الكتابات 

العربية املكتوبة على اللوحة”.

واضافــت البرزجني، ان “اللوحــة الثانية التي 
شــاركت بها في املعرض تتحــدث عن املرأة 
التــي تعبر عن دور املرأة فــي احلياة وأنها هي 
التي تعطي اللون للحياة وانها اساس احلياة، 
فضال عن لوحة أخرى )كوالج( وبشــكل بارز 
تعطي للوحة جمالية خاصة وتعبر عن املرأة 

الغجرية التي تعطي لونا اخر للحياة”.
من جانبه يضيــف ديالن جمال وهو رســام 
مشــارك في املعــرض، “جعلت مــن اآلفات 

للوحاتي  الهام  املوجودة في اجملتمع مصــدر 
وحاولت اظهار سلبياتها على اجملتمع”.

واشــار جمال الى ان “من بني اللوحات لوحة 
)انا اعمل اذا انا موجــود(، حيث تعبر اللوحة 
عن رجــل يعمل بجد، االمر الــذي يثبت بانه 

موجود وباق ومســتمر في 
عمله”.

حيدر  املواطن  اما 
الذي  الشمري 

حضر املعرض قــال: ان “املعرض ضم العديد 
من املواضيع من حيث عدد الفنانني املشاركني 
في املعرض”، مضيفا، ان “طاقات املشــاركني 
منبثقــة من صميم اعمالهــم، حيث حاول 
العمل املهني مع  بعض املشــاركني تداخل 
اجملال الفني وبعــض االعمال محبة للحياة 
بنشر احملبة في كل مكان، سواء 
عــن طريق الشــعر او الفن 

التشكيلي”.

متابعةـ  الصباح الجديد: 
العالــم  بــكأس  اليابــان  فــازت 
التي تقام كل ســنتني  للحلويات، 
في ليون، مسجلة فوزها األول منذ 

16 عاًما.
فريقاً   17 مــع  اليابان  وتنافســت 
من جميــع أنحــاء العالم، ضمت 
جميعها صانع شــوكوالتة وخبير 
ســكر وصانع آيس كرمي رئيســياً، 
وبدأت  بــرس".  "جيجي  بحســب 
وفازت   .1989 العام  املســابقة في 
اليابان فــي بطولتي 1991 و2007ـ 
لكنها ظلت في املركز الثاني خمس 
مــرات متتالية حتــى العام 2021. 
الفرنســي  الطهاة،  كبير  وأشــاد 

وصانع الشــوكوالتة، بييــر هيرم، 
بالتفاصيل  الهتمامهم  بالفائزين" 
واملثابرة وااللتــزام" في إنتاج حلوى 
حتــت عنــوان الرياح واخلفــة. في 

 Coupe du Monde de مســابقة 
la Patisserie للعام 2023، احتلت 
فرنسا املرتبة الثانية، تليها إيطاليا 

وبريطانيا وكوريا اجلنوبية.

بغداد - وداد ابراهيم:
يعرض املركز الثقافي الفرنســي 
وضمن منهاجه للعام احلالي 2023 
الفيلــم الروائي "رجل اخلشــب" 
للمخــرج الفنان قتيبــة اجلنابي 
السادسة من مساء  الساعة  في 
الشهر  من  والعشــرين  السادس 
اجلــاري وفي بنايــة املركز الكائنة 

على شارع ابو نؤاس ببغداد. 
وينتمــي فيلم رجل اخلشــب الى 

الفنطازيا اذ يتحدث عن شــخص 
وتبدأ  الى خشــب  يتحول  عراقي 
أحداثُه مع رجل من خشب "دمية 

بحجم االنسان.
 يجبــر على تــرك موطنــُه في 
الغابة، وتتقاطع أقــدارُه مع عدد 
أيام مسعاُه  من الشخصيات في 
الــى مكانُه  للعــودة  الصعبــة 
صورة  لنا  ليرســم  الوطن"  االول 
واضحة عن رحلته والتي اجبر من 

خاللهــا على تــرك الوطن 
لكنــه يحلم بالعــودة الى 

على  الفيلم  وحصــل  بالده. 
دعم مــن مهرجــان القاهرة 

ووزارة  الدوحــة  ومؤسســة 
واالثــار  والســياحة  الثقافــة 

العراقية علــى جوائز عدة منها 
الذهبيــة من مهرجــان طوكيو 
للفيلم املستقل. والبرونزية من 

مهرجان أشبيلة السينمائي.

افتتاح المعرض التشكيلي الثاني للمواهب في كركوك

"رجل الخشب"على قاعة المركز الثقافي اليابان تفوز بكأس العالم للحلويات
الفرنسي في الخميس المقبل


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

