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خاص - الصباح الجديد:
العليا،  االحتاديــة  احملكمة  قضت 
دســتورية  بعدم  الثالثــاء،  أمس 
فتح  بإعادة  البرملان  رئاســة  تفرد 
الترشــيح ملنصــب رئيس  بــاب 
أن صاحب  اجلمهوريــة، مؤكــدة 
احلق احلصري فــي اتخاذ القرار هو 

مجلس النواب.
يأتي ذلك في وقت، تشير التوقعات 
أن جلســة البرملان املقبلة سوف 
تشهد اتخاذ قرار بإعادة فتح باب 

الترشيح مجدداً.
وذكر مراسل "الصباح اجلديد"، إن 
"احملكمة االحتاديــة العليا عقدت 
جلســة جديدة للنظــر في قرار 
رئاســة مجلس النواب بفتح باب 
منصب  إلــى  مجدداً  الترشــيح 
رئيــس اجلمهوريــة بعــد انتهاء 

املهلة الدستورية لالنتخاب".
واصلت في  "احملكمــة  أن  وأضاف 
جلســتها اجراءاتهــا القضائية 
التي بدأت فيها بجلستها األولى 
تداولياً  ومن ثم عقدت اجتماعــاً 

سبق اتخاذ القرار".
"احملكمة  أن  إلى  املراســل،  وأشار 
اســتأنفت اعمالها، وقررت ختام 
قامت  بعدهــا  ومــن  املرافعــة، 
بتالوة قــرار احلكم بحضور أطراف 

الدعوى".
أن "احملكمة توصلت  إلــى  ولفت، 
إلى عدم وجود نص في الدســتور 
قانون  وال   ،2005 لســنة  العراقي 
أحــكام الترشــيح ملنصب رئيس 
اجلمهورية رقم )8( لسنة 2012 وال 
رئاسة  يخول  األخرى  القوانني  في 
مجلــس النــواب التفــرد باتخاذ 
قــرار إعــادة فتح باب الترشــيح 

بداعــي انتهاء املــدة وعدم متكن 
رئيس  انتخاب  من  النواب  مجلس 

للجمهورية".
ونوه املراسل، إلى أن "قرار احملكمة 
باب  فتح  أجــاز  العليا  االحتاديــة 
الترشــيح مجدداً بشــرط واحد، 
وهو أن يكون ذلــك بناء على قرار 

يصدر عن مجلس النواب".
"احملكمة قضت  أن  إلــى  ومضى، 
في ضوء ما تقدم بعدم دستورية 
اخلاص  النواب  رئاسة مجلس  قرار 

بإعادة فتح الترشيح ملنصب رئيس 
اجلمهورية خملالفته الدستور".

وفي هذا الســياق، ذكرت مصادر 
أن  إلى "الصبــاح اجلديد"،  نيابية 
"مجلــس النواب ســيكون أمام 
خياريــن األول وهو مســتبعد أن 
اجلمهورية  رئيــس  باختيار  ميضي 
من قائمة الترشــيح األولى التي 
اســتبعاد هوشيار  مت من خاللها 
زيبــاري، واخليار الثاني هو أن يعقد 
النــواب اجتماعــاً خالل  مجلس 

األيام املقبلة يتخــذ مبوجبه قراراً 
بإعادة الترشيح".

وتابعت املصــادر، أن "إذا مت اللجوء 
إلى اخليار الثاني وهو األقرب، سوف 
تعاد عملية الترشيح مجدداً وقد 
تستغرق نحو 30 يوماً جديداً منذ 

يوم صدور القرار".
بدوره، ذكر النائب مشعان اجلبوري 
"الصباح  تابعتهــا  تغريــدة  في 
البرملــان  أن "جلســة  اجلديــد"، 
املقبلة لن تشــهد انتخاب رئيس 

اتخاذ  بــل ســيتم  اجلمهوريــة، 
قــرار بإعادة فتح باب الترشــيح، 
فيمــا أفاد عضو االحتــاد الوطني 
الكردستاني محمود خوشناو، في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
"القرار محل احترام من قبلنا، وهو 
يؤكد ما ذهبنا إليه بأن جلوء رئاسة 
مجلس النــواب إلى إعــادة فتح 

الترشيح هو مخالف للدستور".
وتابــع خوشــناو، أن "مرشــحنا 
سيبقى هو برهم صالح سواء إذا 

مت التصويــت على القائمة األولى، 
أو مت إعــادة فتــح باب الترشــيح 

مجدداً".
وشــدد، على أن "احملكمة االحتادية 
لهذه اخملالفة،  العليا وضعت حداً 
وأعــادت األمــور إلــى نصابهــا 
الصحيــح، وننتظر خــالل األيام 
املقبلة ما ستفسر عنه املباحثات 
السياسية لعلها تصل إلى حلول 
بعيداً عن محــاوالت فرض اإلرادة 

ولي األذرع".

الغى قرار هيئة الرئاسة لعدم دستوريته..

 القضاء يحصر إعادة فتح الترشيح
لرئيس الجمهورية بنواب البرلمان 
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3موقف أوكرانيا الدفاعي ضد روسيا

كتب المحرر االقتصادي
من بــني اهم اخملاطر التي تتهدد 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
اليــوم جــراء احلرب الروســية 
األوكرانية، ارتفاع أسعار القمح، 
األمــر الــذي يعنــي ان العالم 
العربي، بات مهددا اليوم بغذائه 
جــراء هذه احلــرب، باعتباره من 
دول الشــرق األوسط والتي يقع 

بعضها في شمال افريقيا.
في  ببســاطة،  التهديد  يكمن 
ان تتسع رقعة  األول:  احتمالني، 
احلرب لتشــمل البحر األســود 
تركيا  تضطر  ان  والثاني:  ودوله، 
املائية،  اغــالق مضايقهــا  الى 
احلــرب  تهديــدات  لتتجنــب 

احملتملة.
في حال حتقق أي من االحتمالني، 
ســيعني هذا عــدم حصول أي 
دولة مهددة، علــى القمح، ألن 
روســيا وأوكرانيا، الدولتان التي 
تعتمد عليها كل الدول املعنية، 
القمح،  علــى  احلصــول  فــي 
ألنهما تنتجان ما يقرب من ربع 
انتــاج العالم مــن القمح، ومبا 
يعنــي ان على الــدول املهددة، 

الذهاب صــوب الواليات املتحدة 
وأســتراليا، ودول بعيــدة أخرى 
للحصــول على القمــح، وهنا 
ســتضطر أي دولة من شــمال 
افريقيا والشــرق األوسط ومنه 
العالم العربي، الى شراء القمح 
بأضعــاف مــا كانت تشــتريه 
قبل اشــتعال احلرب الروســية 
السبب  وســيكون  األوكرانية، 
وراء تضاعف الســعر، ان الدول 
املنتجة ســوف تســتغل األمر 
بدعــوى ارتفاع أســعار الغذاء 
عامليا، إضافــة الى كلف النقل 

البحري والشحن والتفريغ.
هــذا اخلطر الــذي يحــدق بنا 
اليــوم، كان مــن املمكن جتاوزه 
كانت  لو  وسنوات،  قبل سنوات 
العربية  الدول  حكومات  فكرت 
– ســيما الغنيــة والنفطيــة 
األوســط  والشــرق  منهــا- 
وشــمال افريقيــا، باســتثمار 
الدولة  هذي  الســودان،  أراضي 
التــي يطلق عليهــا اصطالح 
وســلة  العالم،  غــذاء  ســلة 
الغــذاء العربي، فهــذي الدولة 
أزماٍت  اليوم مــن  التي تعانــي 

اقتصادية متعاقبـة، بإمكانهـا 
ان تطعـم مليــار شخــص إذا 
الزراعية  أراضيها  استثمــــرت 
وثروتها احليوانيـــة بالشكـــل 

السليـم.

السودان رحمة لم تقدر حق 
قدرها

تزيد مســاحة األراضي الصاحلة 
 175 عن  الســودان  في  للزراعة 
يســاوي  )الفدان  فــدان  مليون 
4200 متــر مربــع(، وتكشــف 

دراســات سودانية رســمية، أن 
%20 فقط من األراضي الصاحلة 
ورغم  زراعتهــا،  يتــمُّ  للزراعة، 
كل ذلك يعيش نصف ســكان 
الســودان حتت خط الفقر، وفق 

تقارير لألمم املتحدة.

وتساهم الزراعة التي يعمل بها 
ماليني الســودانيني، بـ %48 من 
الناجت احمللي اإلجمالي للســودان 
التــي متتلك قــدرات تؤهلها أن 
تصبح سّلة غذاء للعالم أجمع.

في هذا الصدد، صّنفت مؤسسة 

"غولدن ساكس األميركية" عام 
2016 الســودان في املركز األول 
ضمن الــدول التي متتلك أراضي 
زراعيــة غيــر ُمســتغلة وذلك 
مبســاحات 80 مليون فدان. وفي 
هــذا املضمار تقــّدر املنظمات 
العاملية أّن الســودان لو استغل 
فســيصبح  الزراعية  مقوماته 

أكبر اقتصاد زراعي في العالم.
الالفــت أّن مؤمتر الغذاء في روما 
التزامات  بدعم  1996، خرج  عام 
اإلنتاج الزراعي في دول السودان، 
واعتبر  كندا،  البرازيل،  أستراليا، 
أّن هذه الــدول مؤمل عليها في 
ســّد نقص الغــذاء العاملي ملا 

تتوفر عليه من مقّومات.
كل تلك الدول استغلت أراضيها 
السودان،  إالّ  بقوانني وتسهيالت 
الوحيدة  الدولــة  يــزال  ال  فهو 
التي تقف عند محطتها األولى 
حيث لم حتقــق أمنها الغذائي 
بعــد، واألمــر الالفــت لالنتباه 
انها ال متتلــك اإلمكانات املالية 
االليات  الســتيراد  تؤهلها  التي 
واملكائــن واملعــدات والتقنيات 
املتطــورة، التي بإمــكان الدول 

الغنية واملنتجة للنفط شراءها 
بيســر، لتعمل بعد اســتثمار 
أموال أخرى في األراضي الزراعية 

السودانية.
هــذه إضافة الى ان املشــكلُة 
األســاس تكمــن فــي تنظيم 
فاإلنفاق  الزراعــة،  مللف  الدولة 
احلكومــي على الزراعــة متدٍن 
للغايــة فلــم يصل إلــى 5%، 
حسب نائب رئيس احتاد املزارعني، 
غريق آدم كمبــال، والذي أضاف 
الطرق  الســودان تنقصهــا  ان 
احلديثة في الزراعة، وعدم مقدرة 
جاذبُة  بيئة  تهيئــة  الى  الدولة 
لالستثمارات الزراعية الضخمة.
الســودان أكثر من هــذا متتلك 
تتمتع  رخيصــة  عاملة  أيــادي 
بخبرٍة كبيــرة، كما ومتتلك ثروة 
مائية قلما تتوفر في بلد عربي، 
اذ ضــّم أكثر من عشــرة أنهر 
يتدفق بعضهــا بصورٍة دائمة أو 
موسمية، وذلك عدا مياه األودية 
إذ  األمطار،  ومياه  اجلوفية  واملياه 
يصل معّدل األمطار الســنوي، 
ما يزيـــد علــى 400 مليار متر 

مكعب.

الحرب والجوع والسودان.. ثالثية الموت والرحمة
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أّكــدت وزارة الهجــرة أمــس 
الثالثاء، عدم اتخاذ أي إجراءات 
إلعادة أكثر من خمســة آالف 
مواطــن مقيم فــي أوكرانيا 
لغايــة اآلن، علــى الرغم من 
لــوزارة  ســابقة  تأكيــدات 
اخلارجيــة ذكرت أنهــا بصدد 
تسهيل نقل من يرغب منهم 

إلى البالد.
وزارة  باســم  املتحدث  وقــال 
جهاكير،  عباس  علي  الهجرة، 
إّن "وزارته تعمل بالتنسيق مع 

أوضاع  لتسوية  اخلارجية  وزارة 
املتواجدة  العراقية  اجلاليـــة 
علــى األراضــي األوكرانيــة، 
آالف  خمســة  حتديــد  مت  إذ 
فـي  يقيمـون  عراقيـــا  و535 

أوكرانيـا.
مضيفــا في حديــث تابعته 
الصباح اجلديــد امس الثالثاء، 
أن "الوزارة لم تتخذ حتى اآلن 
أي إجــراء حقيقــي إلعادتهم 
إلى البالد أو نقلهم إلى بلدان 

مجاورة ألوكرانيا. 
باملهاجريــن  يتعلــق  وفيمــا 

غيــر  بشــكل  العراقييـــن 
قانونـــي واملوجوديـــن علـى 
حدود بيالروسيا، أشار املتحدث 
باسـم وزارة الهجـرة إلى إعادة 
نحــو 4 آالف منهــم، والعدد 
املتبقـــي يتـــراوح بيـن 3 و4 
يقيمـون  مازالـوا  آخريـن  آالف 
في مخيمات بأماكن متفرقـة 
أغلبهـم  إذ رفـض  بولندا،  من 
العـــودة إلـــى الوطـن بعـد 
إجراء مقابالت مباشرة معهم 
اللجــان اخملتصة  مــن قبــل 

بالوزارة. 

ومنــذ بدء الهجوم الروســي 
علــى أوكرانيا، أصــدرت وزارة 
اخلارجية بيانات متكررة أكدت 
تســهيل  بصدد  أنها  خاللها 
عــودة العراقيــني العالقــني 
فــي أوكرانيــا مــع زوجاتهم 

وأطفالهم. 
وتقــدر اجلاليــة العراقية في 
 5500 بأكثــر مــن  أوكرانيــا 
شخص، بينهم مئات الطلبة، 
كذلك يوجد عراقيون سبق أن 
تزوجوا أوكرانيات، وكونوا أسراً 

هناك.

وزارة الهجرة تقر: عدم اتخاذ إجراءات حقيقية
إلعادة العالقين في أوكرانيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثالثاء،  النفــط امس  وزارة  أعلنت 
فبراير/ خــالل  اخلام  صادرات  ارتفاع 

شــباط املاضي، بنسبة 3.46 باملئة 
يوميا،  برميــل  مليون   3.314 إلــى 

بإيرادات جتاوزت 8 مليارات دوالر.
وذكرت الوزارة فــي بيان، أن صادرات 
النفــط بلغت فــي فبرايــر 3.314 
بإجمالي  يوميــا،  برميــل  ماليــني 
شــهري بلغ 92 مليونــا و790 ألفا 
و173 ألف برميــل، وبإيرادات بلغت 

8.54 مليارات دوالر.
وبذلك، ارتفعت الصادرات النفطية 
عن يناير/كانون الثاني الســابق له، 
الذي سجل صادرات بـ 3.203 ماليني 

8.27 مليارات  بإيرادات  يوميا،  برميل 
دوالر.

وخالل شــباط املاضي، بلغ مجموع 
الكميات املصــدرة من النفط اخلام 
العراق  من احلقول وســط وجنوبي 
91 مليونا و314 الفــا و828 برميال، 
في حني بلغت الكميات املصدرة من 
حقول كركوك )شــمال( عبر ميناء 
ألفا  و475  التركي، مليونــاً  جيهان 

و345 برميال.
والعــراق، ثاني أكبــر منتج للنفط 
اخلام في منظمــة البلدان املصدرة 
للبتــرول "أوبك" بعد الســعودية، 
مبتوســط إنتــاج 4.6 ماليني برميل 

يوميا في الظروف الطبيعية.

إرتفعت إلى 3.314 مليون برميل يوميًا
صادرات النفط زادت بنسبة 3.5 

بالمئة في الشهر الماضي عن سابقه

بغداد - الصباح الجديد:
طالب عضو مجلس النواب داخل 
احلكومة  الثالثــاء،  امــس  راضي 
بالتحــرك  املعنيــة  واجلهــات 
للســيطرة على املنافذ احلدودية، 
بأنها  املالية،  وزيــر  تصريحات  اثر 
خارج السيطرة، مشيرا الى حترك 

نيابي أيضا بشأنها.
وقــال راضي في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، ان "منافذ اإلقليم 
خارجة عن السيطرة منذ سنوات 
ومــا صرح بــه وزيــر املالية اكد 
اإلقليم  أن "منافذ  ذلك"، مبينــاً 

غير رسمية وال بد من وجود حترك 
للحكومة واجلهــات املعنية جتاه 

األمر".
وأضــاف أن "مجلس النــواب بدأ 
املالية وسيذهب  وزير  باستضافة 
باجتاهــات أخــرى واســتجوابات 
جديدة تصــب في مصلحة البلد 

وتكشف عن الفساد املوجود".
وأشــار إلى أن "هناك حتركا نيابيا 
كبيــرا للســيطرة علــى منافذ 
الرســمية وغير  العراق جميعها 
في  موجــودة  كمــا  الرســمية 

اإلقليم".

الصباح الجديد - وكاالت:
ملنظمة  العــام  األمــني  توقع 
“أوبك” محمــد باركيندو، امس 
الثالثــاء، ارتفــاع الطلب على 
النفــط مبــا يزيد علــى أربعة 
يوميــا، هذه  برميــل  ماليــني 
املنظمة  ان  الى  السنة مشيرا 
في  الوضع  مراقبة  ســتواصل 
في  كثب  عــن  النفط  ســوق 
الفتــرة املقبلة علــى خلفية 
تأثير اجلغرافيا السياسية ووباء 

فيروس كورونا.

جــاء هذا فــي بيان صــدر عن 
املنظمــة في أعقــاب اجتماع 
اللجنة الفنية جملموعة “أوبك+”، 
التي تضم دوال منتجة للنفط 

من مجموعة “أوبك” وخارجها.
وأشار باركيندو إلى تأثير الوضع 
والشــكوك  اجليوسياســي 
املرتبطة بانتشار فيروس كورونا 
على أســواق الطاقة والنفط، 
وقال: “ســنواصل مراقبة هذه 
التطورات عن كثــب في األيام 

واألسابيع املقبلة”.

تحرك نيابي للسيطرة على المنافذ 
الحدودية إثر تصريح المالية السلبي بشأنها

أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط 
بما يزيد على أربعة ماليين برميل يوميا

السليمانية - عباس اركوازي:
تزامنــا مع البدء باجــراءات تنفيذ 
قرار  يفرضهــا  التــي  االلتزامــات 
احملكمــة االحتاديــة القاضي بعدم 
دســتورية قانون النفط والغاز في 
رفض  اقليم كردستان  قرر  االقليم، 
قــرار احملكمــة االحتاديــة واملضي 
والتمســك  في طريــق مواجهته 
وبيع  اســتخراج  في  بصالحياتــه 

النفط.  
وعقدت الرئاســات األربع في إقليم 
كردستان، "رئاسة االقليم، البرملان، 

إقليم  قضــاء  مجلس  احلكومــة، 
كردستان"، اجتماعاً في مقر رئاسة 
قرار  ملناقشــة  خصــص  اإلقليم، 
احملكمــة االحتادية الذي اعتبر قانون 
النفط والغاز في إقليم كردســتان 

غير دستوري.
وجــاء في بيــان لرئاســة االقليم 
تسلمت الصباح اجلديد نسخة منه، 
ان اجملتمعني أكــدوا أن قرار احملكمة 
االحتادية العليــا "غير مقبول"، وأن 
إقليم كردســتان سيواصل ممارسة 
حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي 

شكل عن احلقوق والصالحيات التي 
كفلها له الدستور، وسيسلك كل 
الســبل القانونية والدستورية من 
والصالحيات  احلقــوق  حماية  أجل 

الدستورية إلقليم كردستان.
القــرار إلى جانب  أن  البيان  واعتبر 
والنظام  الدســتور  يقــوض  كونه 
االحتادي، فــإن هنــاك غايات تقف 
خلفه وانه قرار غيــر حيادي، ويزيد 
الوضع تعقيــداً خاصة، وأن العراق 
حساســة  سياســية  بأوضاع  مير 

ومعقدة.

بدورها كشــفت مصــادر مطلعة 
قريبة من االجتماع للصباح اجلديد 
عــن جانب ممــا جرى فــي اجتماع 
رئاســات االقليم واكدت، ان موقف 
رئيــس االقليم نيجيرفــان بارزاني 
ورئيــس حكومة االقليم مســرور 
القرار،  بالشــدة جتــاه  بارزاني متيز 
بينما لم يكن موقف رئيسة البرملان 
ونائب رئيس حكومة االقليم اللذين 
لرفض  الوطني، مؤيدا  االحتاد  ميثالن 
القرار، خالل االجتماع الذي قال بان 

مستشارين بريطانيني حضراه.

الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز

رئاسة وحكومة اإلقليم تعتزمان مواجهة بغداد
برفض قرار المحكمة االتحادية
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بغداد - الصباح الجديد:

التخطيط  وزيــر  الســيد  برعاية 
بدء اعمال ورشــة العمل اخلاصة 
بدعم وتطوير املؤسسات الصغرى 

والصغيرة واملتوسطة في العراق
نيابة عن الســيد وزير التخطيط، 
االستاذ الدكتور خالد بتال النجم، 
افتتــح وكيــل الوزارة للشــؤون 
الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان 
اعمال ورشة العمل اخلاصة بدعم 
وتطويــر املؤسســات الصغــرى 
والصغيرة واملتوسطة، في العراق، 
الذي نفذه  نتائج املسح  بناء على 
اجلهــاز املركزي لالحصــاء بدعم 
من الوكالــة االمريكية للتنمية، 
وبرنامج االمم املتحدة االمنائي، الذي 
ونينوى  بغداد  محافظات  شــمل 

والبصرة.
كلمتــه  فــي  الوكيــل  وقــال 
االفتتاحيــة، ان الــوزارة وفي اطار 
اســتراتيجية  لتطبيق  ســعيها 
تطوير القطاع اخلاص، تعمل على 
النهوض بهــذا القطاع واعطائه 
الدور املطلوب واملساهمة الفاعلة 
في حتريك عجلة االقتصاد بجميع 
تنصب  اجلهود  ان  مبينا  قطاعاته، 
االن في دعم املؤسسات الصغيرة 
والصغرى واملتوســطة، سيما في 
مجال التمويل، وتذليل الصعوبات 
هــذه  تطويــر  تعتــرض  التــي 
التي تشكل مرتكزا  املؤسســات 

اقتصاديا مهما.
ان نســبة  الى  الوكيــل  وأشــار 
املؤسسات  في  النساء  مساهمة 
الصغيرة والصغرى واملتوســطة، 
ماتزال ضئيلة جدا التزيد عن ٥٪ 
الرجال،  مساهمة  بنسبة  مقارنة 
االمــر الــذي يســتدعي، توجيه 
النساء  لشريحة  الدعم  مسارات 
في هذا اجملال، داعيا القطاع اخلاص 
الــى االســتفادة مــن مخرجات 
املســح والدخول بقــوة في تبني 
ودعم هذه املؤسســات التي ميكن 
ان يكــون لها دورا اكثــر تأثيرا في 

االنشطة االقتصادية اخملتلفة.
الى ذلك شارك في اعمال الورشة 
رئيس  ايام،  اربعة  اســتمرت  التي 
اجلهــاز املركزي لالحصــاء، وغمار 
ديب نائــب رئيس البرنامج االمنائي 
لــالمم املتحــدة، وممثلو عــدد من 
العراق،  فــي  الدولية  املنظمــات 
ورئيــس احتاد املقاولــني العراقيني 
ورئيــس رابطة املصــارف اخلاصة 
العراقية، وممثلو القطاع اخلاص من 
االقتصادية،  الفعاليــات  مختلف 
فضال عن عدد من املديرين العامني 
فــي وزارات التخطيــط والتجارة 

االجتماعية  والشــؤون  والعمــل 
رئيس  ومستشار  املركزي،  والبنك 

الوزراء الدكتور عالء الساعدي.
وتناقش الورشة عددا من القضايا 
الصغيرة  باملؤسســات  املتعلقة 
والصغرى واملتوسطة، ودور القطاع 
اخلاص في هذا اجملال، والوصول الى 
نتائج وتوصيات مهمة، تسهم في 

تنمية ومتكني هذا املؤسسات.
وكانت اعلنت وزارة التخطيط، عدد 
املدارس التي مت ادراجها في سنوات 
سابقة، وأجُنزت خالل العام املاضي 
2021 ضمن املوازنة االســتثمارية 

للمحافظات وصندوق اعادة اعمار 
املناطــق املتضررة مــن العمليات 

االرهابية.
وقالــت الــوزارة في بيــان ان عدد 
واملنجزة خالل  املنفــذة  املــدارس 
العــام الفائت، بلغ نحــو )2160( 
احملافظات،  عمــوم  في  مدرســة 
مبينة، ان االبنية املنجزة شــملت 
)482( روضة  بواقــع  رياض اطفال 
ابتدائية  مدرســة   )1189( اطفال 
ومتوسطة و )489( مدرسة ثانوية، 
دراســية  قاعات  بنــاء  عن  فضال 

واجنحة ادارية.

ولفتت وزارة التخطيط، ان املدارس 
مختلف  بــني  توزعــت  املنجــزة 
احملافظــات، تقدمتهــا محافظة 
البصــرة بواقــع )444( مدرســة، 
تلتهــا محافظــة نينــوى بواقع 
)346( مدرســة، ثــم العاصمــة 
بغداد بعدد)214( مدرســة، جاءت 
بواقع  االنبــار  محافظة  بعدهــا 
)176( مدرسة، ومحافظة كركوك 
)154(فيمــا كانت حصة  بواقــع 
ومحافظــة   )124( التربيــة  وزارة 
وميسان  مدرسة،  بعدد)121(  بابل 
بواقع )119( مدرســة واملثنى )79( 

واســط  محافظة  ثم  مدرســة، 
 )60( والديوانية  مدرسة  بعدد)67( 
مدرسة وديالى )58( مدرسة، فيما 
كانت حصة صنــدوق اعادة اعمار 
املناطــق املتضررة مــن العمليات 

االرهابية )57( مدرسة، مدرسة .
النجــف  محافظــة  وشــهدت 
مدرســة،   )51( اجنــاز  االشــرف 
ومحافظــة صــالح الدبــن بعدد 
)38( مدرسة، وحّلت  )46(، وذي قار 
باملركز  املقدسة  كربالء  محافظة 
االخيــر في عدد املــدارس املنجزة 

التي بلغت )6( مدارس فقط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق األســطول الناقل للشركة 
العامــة لتجارة املواد اإلنشــائية  
)٩٠٢ ( نقلــة  وبحمولة تزن )٣٨٠ 
؛ ١٨٦ ؛ ٣٧ ( طنــا  للفتــرة مابني 
شهري كانون الثاني وشباط لنقل 

واحلنطة  الغذائية  السلة  مفردات 
احمللية .

واكد مدير قسم النقل والصيانة 
يحيــى كاظــم واضــاف مبتابعة 
ممتاز  الدكتــور  ودعــم  واشــراف 
مطلب اجلبوري االســطول الناقل 

للشركة يستنفر  شاحناته لنقل 
مفردات السلة الغذائية إلى احملاور 
والشرقية  واجلنوبية  الشــمالية 
ليتم ايصال املواد الغذائية املقررة 
إلى كافة  التموينيــة  في احلصة 
اخلطة  حســب  البالد  محافظات 

اعدها  التــي  املنظمة  املركزيــة 
وزارة  فــي  املركزي  النقل  قســم 

التجارة .
واشــاد املديــر العــام باجلهــود 
املبذولــة واحلثيثة التــي يقدمها 
ووصفهم  والصيانة  النقل  قسم 

لتواصل  النابض للشركة  بالقلب 
االفضل  وتقدمي  واستمرار عملهم 
في نسب وعدد  النقالت في كافة 

محاور احملافظات .
هــذا واوضح مدير قســم النقل 
املباشر على  بإشــرافه  والصيانة 

عملية حتميل  شاحنات األسطول 
الناقل للشركة ملادة الرز في ميناء 
ام قصــر وإخراج الشــاحنات إلى 
كافة احملاور في احملافظات من خالل 
التنســيق مع مكتب االخراج في 

امليناء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وزير املــوارد املائية املهندس 
مهــدي رشــيد احلمدانــي الــى 
محافظة ذي قار والتقى محافظها 

الدكتور محمد هادي الغزي .
وتفقد الوزير ناظم البدعة وناظم 
صــدر مشــروع مــاء البصرة في 
محطة  وافتتح  الشــطرة  قضاء 

ضخ صــدر شــط ال ابراهيم في 
قضاء ســيد دخيل لتأمــني زيادة 
للقضــاء  الداخلــة  التصاريــف 
والتي أطلق عليها محطة كاظم 

الغيض.
وأكد الوزيــر أن زيارتنا حملافظة ذي 
قار تأتي من أجل  افتتح هذا احملطة 
املهمة التي أجنزتها مالكات الوزارة 

ضمن  وكذلــك  قياســية  بفترة 
االعمال  ملتابعة  الدوريــة  الزيارات 
اجلارية فــي ناظم البدعة من قبل 
تشــكيالت الوزارة واإلشراف على 
املائية  اإلطالقات  وتنظيــم  تأمني 
مــن مؤخر ناظم البدعــة وباجتاه 
ناحية اإلصالح وشــط ال ابراهيم 

في قضاء سيد دخيل .

وأضــاف الوزير ان الــوزارة بجميع 
تشــكيالتها العاملــة في عموم 
احملافظات مستمرة بتطبيق نظام 
مراشــنة صارم من أجــل ضمان 
محافظات  الــى  احلصص  إيصال 
الذنائب ومنهــا محافظة ذي قار 
وحسب ماهو مقرر لكل محافظة 
ضمــن املوازنة املائيــة املعدة من 

الوزارة ، فضال عن اســتمرار  قبل 
حملة الــوزارة في إزالة التجاوزات 
مبختلــف أنواعها عــن محرمات 
املشاريع االروائية واالنهر الرئيسة 
لضمان العدالة في توزيعات املياه 

على اجلميع .ك
كما اســتمع الوزير إلى مجموعة 
واملعوقــات  املشــكالت  مــن 

قبل  من  العمــل  في  واملالحظات 
الوزارة  احمللية ومــالكات  احلكومة 

العاملة في احملافظة.
احملافظ مبالكات  من جانبه أشــاد 
الــوزارة العاملــة فــي احملافظة 
واملتابعة امليدانية املستمرة للوزير 
إجناز  الــى  مســتقبال  تؤدي  التي 

املشاريع ضمن توقيتاتها  .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي فتح التقدمي على الدراسات 
العليا العراق للعام الدراسي -2022
2023، بجانــب حتديــث موعد عقد 
االمتحان التنافسي وذلك على وفق 
إجــراءات خطو التقــومي املعتمدة، 

التســجيل  إجــراءات  وانطــالق 
اإللكترونــي من يوم امــس الثالثاء 
املوافق األول من شهر آذار، وذلك في 
ضوء عدد البرامج الدراسية املوزعة 
العالي  الدبلــوم  علــى شــهادات 
واملاجســتير والدكتــوراه والبالغة 

ألفني وخمسة وتسعون برنامجا.

على صعيد متصــل أوضحت دائرة 
بوزارة  العامــة  والعالقات  اإلعــالم 
العالــي والبحث العلمي،  التعليم 
التوقيتات  بعض  لتزامن  نتيجة  أنه 
وإلجــراءات التقــدمي الالحقة على 
برامج الدراســات العليا، مع حلول 
شهر رمضان املبارك، فقد مت حتديث 

حيث  التنافســي،  االمتحان  موعد 
أصبح املوعــد اجلديد بتاريخ 16 من 
شهر مايو 2022، وذلك للتخصصات 

الهندسية والطبية.
وأضافت أنه مروراً بيوم السابع عشر 
لتخصصات  نفســة  الشــهر  من 
والبيطريــة،  الزراعيــة  العلــوم 

وعلــوم الصرفة، والعلــوم اإلدارية 
واالقتصادية، كما من املقرر أن يجرى 
الثامن  يــوم  التنافســي  االمتحان 
عشــر من مايــو للمتقدمني على 

العلوم االجتماعية واإلنسانية.
العالــي  التعليــم  وزارة  وأهابــت 
والبحث العلمــي بالطالب بضرورة 

بذل املزيد من االســتعداد العلمي، 
من أجل حتقيق مــا يطمحون إليه 
مــن نتائج في اختبــارات االمتحان 
اللتحــاق  للتأهيــل  التنافســي 
العليا  الدراســات  وخطط  ببرامج 
واملصادق عليها في شتى  املعتمدة 

التخصصات .

بغداد ـ الصباح الديد:
العامــة  الشــركة  كشفـــت 
التابعة  الهيدروليكية  للصناعــات 
إلــى وزارة الصناعــة واملعــادن عن 
امكانياتهــا فــي مجــال نُصــب 
وإطفاء  املُبكــر  اإلنذار  منظومــات 
كاميرات  ونُصــب  وجتهيــز  احلرائق 
املُســاهمة  أجل  املُراقبة من  وأبراج 
في تفعيل شروط السالمة املهنية 
جلميع  املدني  الدفــاع  وُمتطلبــات 

مؤسسات ودوائر الدولـة .
وأكـــَد ُمدير عام الشركة املُهندس 
الشركة  استعداد  ريحـــان  أحمـد 
لتجهيــز ونُصب وصيانة منظومات 
اإلنــذار املُبكر عن احلرائق بأســعارٍ 
عالية  جودة  ذات  وخدمات  تناُفسية 
إلى إَن معمل منظومات  ، ُمشــيراً 
احلريق ميتلك  املُبكر وإطفــاء  اإلنذار 
كوادر هندســية وفنية ُمتخصصة 

وخط إنتاجي ُمتكامل ويعتمد على 
شــركات عاملية رصينة ُمتخصصة 
في تأمني املواد األساســية الداخلة 
بالعمــل ، الفتاً إلى إنُه ســبق إن متَّ 
تنفيذ العديد مــن األعمال في هذا 
اجملال لصالــح وزارات ودوائر الدولة ، 
ُمفصحاً عن إضافــة خط لصيانة 
وإعادة تعبئة مطافئ احلريق اليدوية 
أنواعها  بكافــة  محلياً  املُعتمــدة 
حيث يحتوي على مكائن إلمالء مواد 
اإلطفاء بالبــودرة والرغوة وغاز ثاني 

أوكسيد الكاربـون .
فـــي سياٍق ُمتصل أعلنت الشركة 
عــن إمكانياتها في مجــال تأهيل 
ونُصب وتشــغيل الكاميرات وأبراج 
املُراقبــة حيــث نفذت ومــن ِخالل 
والفنيــة  الهندســية  مالكاتهــا 
أعمال  مــن  العديد  التخُصصيــة 
احللول  منظومات  وتشــغيل  نُصب 

بإســتعمال  واملُراقبــة  األمنيــة 
احلراريــة  املُتطــورة  الكاميــرات 
وكاميــرات الرؤية النهاريــة والرؤيا 
ِخالل الليل وتنفيــذ أعمال النُصب 
والتشــغيل للكاميرات في عدد من 
مؤسسات الدولة ومنها وزارة املوارد 
منظومات  نُصــب  ِخالل  من  املائية 
كاميــرات ُمراقبة لســدود املوصل 

والهندية والكوت وسد حديثـة .
علــى صعيــد اخر نظمـــت هيئة 
التابعة  الصناعي  والتطوير  البحث 
إلــى وزارة الصناعة واملعــادن ومن 
ِخــالل مركــز أبحــاث أبن ســينا 
ورشــة تدريبية بالتعــاون مع ُكلية 
ووزارة  الصيدلة في جامعــة بغداد 
السيطـــرة   ( بعنــوان  الصحــة 
النوعيـة للُمستحضـرات الفمويـة 

الصلبـة( .
حيـث قدَم احمُلاضر الصيدالني سامـر 

كوثـر  والدكتورة  عزيـــز  حســـون 
السيطرة  حول  وافي  خالـــد شرح 
النوعيــة لألشــكال الصيدالنيــة 
والكبســول  كاحلبــوب  الصلبــة 
وأهمية بعــض الفحوصات اخلاصة 
بالتحليل اآللي والكيمياوي وخاصًة 
 Dissolution  ( االنحــالل  فحــص 
test ( والتواُفــر احليــوي والتي عدت 
من أهــم الفحوصــات التي تتعلق 
في  الــدواء  وحركية  بديناميكيــة 
اجلســم وتأثير الدواء على اجلســم 
وتأثير اجلســم على الــدواء كما ومتَّ 
شرح الطُرق واألجهزة احلديثة إلجراء 
هذِه الفحوصـــات . هـذا وتُعد هذِه 
جديدة  وخطوة  جداً  ُمهمة  الورشة 
للمركــز املذكور فــي احلصول على 
تدريب ُمتقــدم لبعض الفحوصات 
كوادر  يحتاجها  التــي  الصيدالنية 

املركز العاملة في حتليل األدوية .

التخطيط : بدء اعمال ورشة العمل الخاصة بدعم
 وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة

انجاز 2160 مدرسة في عموم المحافظات خالل العام الماضي

تعمل وزارة 
التخطيط في اطار 

سعيها لتطبيق 
استراتيجية تطوير 

القطاع الخاص، 
للنهوض به واعطائه 

الدور المطلوب 
والمساهمة الفاعلة 

في تحريك عجلة 
االقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
سجلت وزارة النقل الشــركة العامة ملوانئ 
العراق وصول عشر ناقالت نفطية الى ارصفة 

ميناء خور الزبير التخصصي .
وقــال مدير عــام املوانئ الدكتــور املهندس 
فرحان الفرطوسي اننا نفتخر مبوانئنا كونها 
تســتقبل عددا كبيرا من الســفن والناقالت 
النفطية على جميع ارصفة املوانئ  ، مشيراً 
الى توجيه وزير النقل الكابنت ناصر الشــبلي 
والــذي يحث على الســرعة في اســتقبال 
القطــع البحرية احململة باملــواد املتنوعة مع 

تقدمي أعلى مستويات اجلودة العاملية .
وأضاف املدير العام ان ارصفة ميناء خور الزبير 
اســتقبلت عشــر ناقالت نفطيــة متنوعة 
احلمــوالت ويجري العمل علــى تفريغها فى 
صهاريج لنقلها الــى االماكن اخملصصة لها  
وجتري جميع عمليات االرساء واالقالع والتفريغ 
والشــحن بالتعاون والتنسيق بني ادارة امليناء 

وعمليات املالحة البحرية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الزراعة عن االســتمرار بإطالق 
متويــل مســتحقات الفالحــني مــن قبل 
وزارة املالية، حيث باشــرت دائرة احملاســبة 
باطالق الدفعــة الثالثة ملتأخرات الفالحني 
املســتحقة منذ مطلع العام احلالي 2022 
وبلغ اجمالي املبلغ املدفوع لشــهري كانون 
الثاني وشــباط 2022 ) 824 مليــار دينار(، 
حيث اكدت دائرة احملاســبة في وزارة املالية 
اخملصصة  التمويالت  بصرف  اســتمرارها   ،
لدعــم شــريحة الفالحني فــي مختلف 
احملافظــات وفق االنظمــة والضوابط ذات 

العالقة.
واضافــت وزارة املالية في بيــان ان الوزارة 
تولي اهتماما بالغا بهذه الشريحة املهمة 
، وان جهودهــا متواصلة فــي اطار تطوير 
واســتدامة الثروة الزراعيــة ودعم املنتوج 
الوطني ورفد الســوق العراقية باملنتجات 
احمللية ، اضافة الى ســعيها  في تخفيف 
االعباء من كاهل الفالحني واملزارعني حتقيقا 

لنمو وازدهار االقتصاد الوطني ̀`.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التربيــة عــن ضوابط تنقل 
املتوسط  “الثالث  املنتهية  طلبة الصفوف 
والســادس االعدادي” للنصــف الثاني من 

العام الدراسي 2021 – 2022 .
وقالت الــوزارة في بيان إن “نقل الطلبة بني 
املديريات العامة للتربية يتم بعد تقدمي ما 
يثبت نقل محل ســكن الطالب هو وبقية 
افراد عائلتــه بغض النظر عــن واقع حال 
الطالــب فيما يخص النجــاح أو اإلكمال، 
وكذلك يتم نقل الطلبة داخل املديرية في 
حال جناح الطالب أو إكماله )في امتحانات 
نصف السنة بدرس أو درسني(”، مبينًة أنه 
“مينع نقل الطلبة من املدارس املسائية إلى 
املــدارس الصباحية إضافــة إلى منع نقل 
الطلبة مــن املدارس احلكومية إلى املدارس 

األهلية”
في الســياق نفســه أوضحت الوزارة، يتم 
توقف اســتالم طلبات النقــل بعد تأريخ 
الـ31 من شهر آذار من العام احلالي على أن 
يتم تزويد مراكز فحص الدراسة اإلعدادية 
واملتوسطة بجميع موافقات النقل لغرض 
تعديل بيانــات الطلبة” ، وتتحمل املديريات 
العامة للتربية مســؤولية خــالف ما جاء 

بكتابنا أعاله .

النقل : 10ناقالت نفطية 
ترسو في ميناء خور 

الزبير التخصصي

الزراعة تواصل إطالق 
تمويل مستحقات 

الفالحين من وزارة المالية

التربية ُتحدد ضوابط تنقل 
طلبة الصفوف المنتهية 

خالل النصف الدراسي الثاني

االسطول الناقل للمواد اإلنشائية يحقق ) ٩٠٢ ( نقلة لمفردات البطاقة التموينية

وزير الموارد المائية يفتتح محطة ضخ صدر شط ال ابراهيم لزيادة تصريف المياه

فتح التقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2022
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
الثالثاء، إلى  الروســي، امــس  وصل اجليش 
مدينة خيرســون في جنــوب أوكرانيا، قرب 
شــبه جزيــرة القــرم اخلاضعة لســيطرة 
موســكو، ويقيــم نقــاط تفتيــش على 
مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية، إيغور 

كوليخايف.
وقال كوليخايف عبر حسابه في فايسبوك، 
إن “اجليش الروسي يقيم نقاط تفتيش على 
مداخل خيرســون”. وأضاف “خيرسون كانت 

وستبقى أوكرانية”.
وغزت القوات الروســية أوكرانيا من محاور 
عــدة، مبا في ذلك من القرم، منذ أمر الرئيس 

الروسي، فالدميير بوتني، بإطالق الهجوم.
وأظهرت تســجيالت مصورة انتشرت على 
االجتماعي في خيرسون  التواصل  وســائل 

اجليش الروسي يدخل إلى املدينة.
وأضاف: كوليخايف: “أنا مســؤول اليوم عن 
حياة مدينتنا وأقّدم احلماية بقدر ما تسمح 
إمكانياتنا”، طالبا من السكان عدم مغادرة 

منازلهم.
وتابــع: “القيمــة األهم التــي متلكها هذه 
املدينــة هي حياتكم. هذه ليســت معركة 

إنها حرب”.
وتضم خيرسون نحو 280 ألف نسمة وتقع 
شــمال شــبه جزيرة القرم التــي ضمتها 

موسكو العام 2014.
وأعلنت روســيا بأنها حاصرت املدينة األحد 
املاضــي. وكذلك أفاد اجليش الروســي بأنه 
ســيطر على مدينة برديانسك املطلة على 

بحر أزوف والواقعة شمال غرب القرم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحبــت اإلمــارات العربية املتحــدة باعتماد 
مجلس األمن قــراراً بتجديد نظام العقوبات 
علــى اليمــن، وتصنيف احلوثيــني “جماعة 
إرهابية” للمرة األولــى، وإدراجهم في قائمة 
اليمن، وفــرض حظر األســلحة  عقوبــات 

عليهم.
كمــا أدان القرار الهجمــات العابرة للحدود 
التي تشنها ميليشيات احلوثي اإلرهابية ضد 
املدنيني والبنية التحتية املدنية في اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، 
لألعمال  الفوري  بالوقف  امليليشيات  وطالب 

العدائية.
وفي هذا الصدد، قالت معالي الســفيرة النا 
نســيبة، مســاعدة وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي للشؤون السياسية املندوبة الدائمة 
لإلمارات العربيــة املتحدة لدى األمم املتحدة: 
“إن الهدف من هذا القرار هو احلد من القدرات 
العســكرية ملليشــيات احلوثــي اإلرهابية، 
واحلد من التصعيد احلربــي في اليمن، ومنع 
أنشــطتهم العدائية ضد الســفن املدنية 
وتهديدهم خلطوط املالحة والتجارة العاملية، 
ووضع حد ملعاناة املدنيني في اليمن واملنطقة 

في مواجهة هذه الهجمات اإلرهابية”.
وجــددت نســيبة مطالــب دولــة اإلمارات 
بوقف أعمال ميليشــيات احلوثــي اإلرهابية 
وهجماتهم الســاحلية، والعودة إلى طاولة 
املفاوضات لبدء عملية سياســية بشــكل 
جاد”. وأكدت نسيبه أن احلل الوحيد للخروج 
من األزمــة احلالية، يتمثــل بتضافر اجلهود 
للوصول الى حل سياسي مع اليمنيني، حتت 
رعاية األمم املتحدة ووفقاً للمرجعيات الثالث 
مؤمتر  ومخرجات  اخلليجية،  باملبادرة  املتمثلة 
احلوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس األمن 

ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

الجيش الروسي يصل 
مشارف خيرسون األوكرانية

اإلمارات ترحب بقرار مجلس 
األمن تصنيف ميليشيا 
الحوثي »جماعة إرهابية«

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

إلى “حرب”،  من هجوم “غير مقبــول” 
تغير وصف تركيا للعملية العسكرية 
الروســية، مما يؤكد حتــوال في موقف 
أنقرة من األزمة اجلاريــة، ومن ثم جاء 
حتذيرها للدول املطلة وغير املطلة على 
البحر األسود بعدم إبحار سفن حربية 

عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
فقد أعلن وزير اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، أن بالده ســتمنع جميع 
الســفن احلربية من عبــور املضيقني 
مبوجــب “اتفاقيــة مونتــرو”، ضمــن 
مساعي أنقرة لتجنيب املنطقة مزيدا 

من التصعيد.
ومــع انطــالق العملية العســكرية 
الروســية، ناشــدت كييف أنقرة ملنع 
مــرور الســفن احلربية الروســية إلى 
البحــر األســود، الذي أطلقــت منه 
موســكو هجومهــا على الشــاطئ 
اجلنوبي ألوكرانيــا، إال أن تركيا لم ترد 

بشكل حاسم آنذاك.
وميكن لتركيا أن حتد من عبور الســفن 
احلربية الروســية من البحر املتوسط 
إلــى البحر األســود عبــر مضائقها 
مبوجب اتفاقية مونترو، لكن االتفاقية 
تتضمن بندا يســمح للسفن احلربية 
للدول املتحاربة العبور إذا كانت عائدة 

إلى قاعدتها األصلية.
ما هي اتفاقية “مونترو”؟

1936 في  وقعت اتفاقية “مونترو” عام 
سويســرا، وهي اتفاقية منحت تركيا 

الســيطرة على مضيقي البوســفور 
والدردنيل.

للسفن  املرور  االتفاقية حركة  وتنظم 
التجاريــة في أوقات الســلم واحلرب، 
وتضــم 29 بنــدا وأربعــة ملحقــات 
وقعت على  وقــد  واحدا،  وبروتوكــوال 
املعاهــدة تركيــا وبريطانيا وفرنســا 
وبلغاريــا ورومانيا واليابان وأســتراليا، 
إلــى االحتادين اليوغوســالفي  إضافة 

والسوفيتي السابقني.
احلربية  للســفن  املعاهدة  وتســمح 
البحر األســود بحرية  لــدول  التابعة 
احلركة مــن دون قيــد أو شــرط، أما 
السفن احلربية التابعة لدول من خارج 
البحر األسود، فبموجب املعاهدة يجب 
أن تكون خفيفة ومســاعدة بحيث ال 
يزيد عددها في اجملموعة على 9 سفن 
مارة عبر املضيق في آن واحد، وبحمولة 
إجمالية ال تتجاوز 15 ألف طن، على أال 
تزيد فترة وجودها في البحر األسود 21 

يوما.
وفي حال بقاء أي سفينة فترة أطول من 
هذه املدة، تتحمل الدولة التي سمحت 
تركيا لســفنها باملرور، مسؤولية هذا 

االنتهاك لبنود املعاهدة.
وفي أوقــات احلرب، ميكن لتركيا أن متنع 
مرور السفن احلربية لألطراف املتحاربة 
من العبــور، ووفقا لالتفاقية، إذا كانت 
طرفا في احلرب أو تعتبر نفسها مهددة 

بخطر وشيك.
وكانــت أوكرانيا قد طلبــت اخلميس 
رســميا من تركيــا إغــالق مضيقي 
البوســفور والدردنيــل أمام الســفن 

وكالة  نقلت  الروســية، حيث  احلربية 
األنباء األوكرانية عن السفير األوكراني 
واملفــوض فــي تركيا فاســيل بودنار، 
قوله في بيان: “األمــر األهم حاليا هو 
دعم أوكرانيا، وأدعو الشــعب التركي 

والسلطات ملساعدتنا”.

وأضاف بودنار: “ندعــو إلى إغالق اجملال 
اجلوي ومنع الســفن احلربية الروسية 
مــن العبور في البوســفور والدردنيل، 
وقــد مت تقدمي طلــب رســمي بذلك 
للجانــب التركي”، كما دعا الســفير 
األوكراني لفرض عقوبات على روســيا 

وأصولها في تركيا، ومنع روســيا من 
احلصول على أموال من أجل احلرب.

وتهــدف أوكرانيا من الطلــب بإغالق 
املضيقني محاولة منع روسيا من جلب 
املزيد من الســفن احلربيــة إلى البحر 
األســود، لكن في األســابيع املاضية، 

جلبت موســكو بالفعــل العديد من 
إلى  املضيقني  عبــر  احلربية  الســفن 
البحــر األســود على خلفيــة مناورة 
عسكرية في منتصف الشهر املاضي.

وتعليقا علــى اخلطــوة التركية، قال 
احمللل السياسي التركي هشام جوناي، 
إن هــذه اخلطــوة “تأتي ضمــن إطار 
بأنها  لتسجيل موقف،  تركيا  محاولة 
أقدمت على خطوة تناصر بها أوكرانيا، 
وتســاير اإلجراءات التــي يتخذها بها 
تنتمي  الذي  األطلســي  شمال  حلف 
إليــه، ويفرض أعضــاؤه عقوبات على 

روسيا”.
وأشــار جوناي في حديث صحفي إلى 
أن “دول حلف شمال األطلسي تفرض 
منعت  دول  وهنــاك  ماليــة،  عقوبات 
الطائــرات الروســية مــن العبور في 
أجوائهــا، فضال عن مســاعي إخراج 
موســكو من نظام سويفت، ومن هنا 
البســفور  بإغالق  التركي  املوقف  أتى 

والدردنيل في وجه السفن الروسية”.
وأوضح أن “روسيا كانت قد توقعت هذه 
اخلطوة في إطار اســتعداداتها احلرب، 
ونقلت الســفن التابعة لها من البحر 
األبيض إلى البحر األسود عبر املضائق 
التركيــة قبل بدء احلــرب، حيث عبرت 
6 ســفن حربية روســية في 8 فبراير، 
ولذلــك لن تؤثر هذه اخلطوة بشــكل 

مؤثر على مسار احلرب عسكريا”.
ومــن جانبه، قــال احمللل السياســي 
إن  روفينيتــي،  دانييلــي  اإليطالــي 
القــرار “بالتأكيد دعــم ألوكرانيا التي 
تعاون  اتفاقيــة  معها  تركيــا  أبرمت 

متتد مــن الطائــرات بدون طيــار إلى 
مختلف اجلوانــب اإلنتاجية والتجارية 
واالقتصاديــة وحتى في بعض اجلوانب 

االستراتيجية”.
وذكر روفينيتي في حديث صحفي أنه 
“بالطبع، ليس معنــى القرار أن تركيا 
ال متلك نفس النوع مــن العالقات مع 
الروسي  الرئيس  هجوم  لكن  روســيا، 
فالدميير بوتن رمبــا يكون قد دفع نظيره 
التركي رجب طيــب أردوغان إلى اتخاذ 
قرار بخيار ميدانــي، والبقاء مع الناتو، 
وكذلــك تأكيد مصداقيــة االتفاقية 

حتى ال تكون هناك استثناءات”.
وتابــع قائال: “روســيا متتلك قواعد في 
البحر األسود ووحدات بحرية هجومية، 
وعبــور املضيقــني أمر بالــغ األهمية 
للخدمات اللوجستية، قد يبدو إيقاف 
بدرجــة كافية  أمرا مهما  تشــغيله 
الطرق األخــرى األكثر  إلى  بالنســبة 

تكلفة التي تستغرق وقتا طويال”.
“تركيا تخشــى حرية  أن  إلــى  ولفت 
املقيدة، لذلك استخدمت  املالحة غير 
الســلطة املمنوحة مبوجــب اتفاقية 
مونتــرو ملنع تصعيد األزمة الروســية 

األوكرانية”.
وحول تأثيرات القرار على عالقات تركيا 
اخلارجية، قال روفينيتي إن “كل شــيء 
ســيعتمد علــى رد الفعل الروســي، 
وهل ســيعتبرها طعنة أم كما تؤكد 
أنقــرة أنها خطوة لتجنــب املزيد من 
التصعيد. في كل األحوال، ســيحظى 
القرار بتقديــر الواليات املتحدة واالحتاد 

األوروبي”.

تركيا تساير إجراءات الناتو بغلق مضيقي
 البوسفور والدردنيل أمام سفن روسيا

الصباح الجديد ـ متابعة:

أوكرانيــا على طلب  توقيــع  يعد 
لالنضمــام إلــى االحتــاد األوروبي، 
مــن العاصمة كييــف، وهي حتت 
القصف الروسي خطوة رمزية إلى 
حد كبيــر، وفق خبراء، في حني يرى 
هــؤالء أن انضمامها ســيعزز من 

فرصها في االنتصار على العدوان.
ويرى خبــراء، بحســب تقرير جمللة 
اإلجــراءات  أن  األميركيــة   Time
التــي يحتاجها طلب  الرســمية 
االنضمــام تأخذ وقتــا طويال عادة 

وحتتاج خطوات معقدة.
وفي خطــاب مشــحون عاطفيا، 
فولودميير  األوكراني،  الرئيس  شكر 
زيلينيســكي، أوروبا علــى قرارها 
تزويد بالده بأســلحة خــالل األيام 
املقبلة، وقال إنه حتدث إلى، أورسوال 
فون ديــر الين، رئيســة املفوضية 
األوروبية حلثها على اتخاذ “خطوات 

أقوى”.
بحزم،  نقف  “إننا  زيلينسكي  وأكد 
أن  يدركون  “األوروبيــني  أن  مضيفا 
جنودنــا يقاتلــون من أجــل بالدنا 

وبالتالي من أجل اوروبا باسرها”.
الذي  اخلطاب  زيلينسكي في  وقال 
بث من العاصمة كييف “نناشــد 
على  املوافقــة  االوروبــي  االحتــاد 
انضمام أوكرانيا فورا مبوجب إجراء 
خاص جديد”. وأضــاف “هدفنا هو 
الوقوف إلى جانب جميع األوروبيني”.
ومنــذ انتخابــه رئيســا، طالبت 
حكومة زيلينســكي بقبول البالد 
ورغم  والناتو،  األوروبــي  االحتاد  في 
أن القبول في الناتو قد يكون أكثر 
تعقيــدا، إال أن إجراءات القبول في 
االحتــاد األوروبي كانــت جتري حتى 

قبل الطلب الرسمي األوكراني.
ويقول موقع GIZ التابع للحكومة 
رعت “شــراكة”  التــي  األملانيــة، 
أوكرانية أوروبية إن هناك جلانا تقوم 
بدراسة وتنفيذ إصالحات مطلوبة 
فــي أوكرانيا لتعزيــز العالقة مع 

االحتاد األوروبي.
ثاني  “أوكرانيا هي  إن  املوقع  ويقول 
أكبر بلــد أوروبي، وهــي أيضا من 

ضمن األكثر فقرا”.
وبحســب املوقــع فــإن “ اتفاقية 
الشــراكة التي وقعتهــا أوكرانيا 
واالحتــاد األوروبــي في عــام 2014 
تتضمن منطقة جتارة حرة عميقة 
وشــاملة تغطي الوصــول اخلالي 
من الرســوم اجلمركية إلى السوق 
لالحتاد  املوحدة  والسوق  األوكرانية 
األوروبي، والتدابيــر الالزمة لتعزيز 
للمنتجات  التنافســية  القــدرة 
املعاييــر  واعتمــاد  األوكرانيــة 
القانونيــة واالقتصاديــة لالحتــاد 

األوروبي”.
إلى  املوقع  أوكرانيا بحسب  وحتتاج 
تنفيذ إصالحات “متثل حتديا كبيرا” 
ومــن غيــر املعــروف إن كان وضع 
أوكرانيا احلالي سيؤدي إلى تغاضي 
الــدول األوروبيــة عــن طلب هذه 
اإلصالحــات قبل اعتمــاد عضوية 

كييف في االحتاد.

مساعدة عسكرية “فورية”
ومــن جانبه، ذكر موقــع “فوربس” 
األوروبــي  لالحتــاد  االنضمــام  أن 
سيعني “مساعدة فورية” ألوكرانيا 

عسكريا. 
ويضــم بند الدفاع املشــترك دول 
االحتــاد األوروبي، وينــص على أنه 
يجــب علــى األعضــاء اآلخريــن 
“كانت ضحية  إن  دولة  مســاعدة 

العتداء مسلح على أراضيها”. 
والشــرط الدفاعي هذا يقع ضمن 
اتفاقية  وهــي  لشــبونة،  معاهد 
دولية لتعديل معاهدتني سابقتني 
الدستوري  األساس  شكلتا  اللتني 

لتأسيس االحتاد األوروبي. 
ويســاهم بند الدفاع املشترك في 
االحتاد  دول  بــني  التضامن  تعزيــز 
األوروبي في التعامل مع التهديدات 
اخلارجية، وفقا للمــادة 42 )7( من 

معاهدة االحتاد األوروبي. 
وذكر موقع االحتــاد األوروبي أن هذا 
البنــد ينص علــى أنــه إذا كانت 
إحدى دول االحتــاد األوروبي ضحية 
لعدوان مســلح على أراضيها، فإن 
دول االحتــاد األوروبي األخرى ملزمة 
بكل  ومســاعدتها  مبســاعدتها 
الوســائل املتاحة لها، وفقا للمادة 

51 من ميثاق األمم املتحدة.
و”هــذا االلتــزام بالدفــاع املتبادل 
ملــزم جلميع دول االحتــاد األوروبي. 
ومــع ذلك، فإنه ال يؤثــر على حياد 
بعض دول االحتــاد األوروبي ويتوافق 
مــع التزامات دول االحتــاد األوروبي 

األعضاء في الناتو”.
وأشار موقع “مجلس االحتاد األوروبي 
للشــؤون اخلارجية” إلى أن صياغة 
باملادة اخلامســة من  املادة تذكــر 
معاهدة حلف شــمال األطلسي، 
التي  تنص على أن الدول األعضاء 
في “الناتو” يجب عليها أن تساعد 
الطرف الــذي يتعرض لهجوم “من 
خــالل اتخــاذ.. اإلجراء الــذي تراه 
الفور، مبــا في ذلك  ضروريا علــى 

استخدام القوة املسلحة”.

وذكر املوقع ذاته في تقرير تســاءل 
العسكرية  الشروط  طبيعة  حول 
التي جتمع الدول األعضاء، أن االحتاد 
األوروبــي توجــه خالل الســنوات 
متزايد  بإحساس  “مدفوعا  األخيرة 
بانعــدام األمن” نحو رفــع قدراته 
الدفاعية، وذلك بسبب عدة عوامل 
القرم  إقليــم  روســيا  ضم  منها 

األوكراني عام 2014. 
ووفقا لرويترز، فــإن أوكرانيا لديها 
اتفاقية شراكة مع الكتلة املكونة 
مــن 27 دولة، لكنها تريد أن حتظى 
بعضوية كاملة كاملــة، وهو أمر 

تعارضه روسيا.
وقال مســؤول في االحتاد األوروبي، 
الكشــف عــن هويته، في  رفض 
إن  االثنني،  للصحفيــني،  حديــث 
عضوية أوكرانيا لم تتم مناقشتها 
حتــى اآلن حتى ال تثير اســتعداء 
موســكو، لكــن الغزو الروســي 

ألوكرانيا غير األمور.
رويترز عن املسؤول األوروبي  ونقلت 
قوله إن “”هذا العدوان الروسي غير 
املســبوق الذي نراه ضــد أوكرانيا 
واإلدانــة القويــة لذلــك من قبل 
االحتاد األوروبي والغضب في االحتاد 
األوروبــي والدول األعضــاء والرأي 
العــام، أعتقد أنه من احملتمل أيضا 
أن يكــون عامــال.. ذلك ســيحدد 
الطريقة التــي نرد بها )على طلب 

العضوية(”.
ويبدو أن كييف قــد تكون بحاجة 
أعلن  إذ  فورية،  عسكرية  ملساعدة 
اجليــش األوكرانــي، األحــد، يوما 

عصيبا على قواته. 
وقالت هيئة األركان العامة للقوات 
تعيش  إنها  األوكرانية  املســلحة 
“فترة صعبــة”، مضيفة أن القوات 
في  القصف  “تواصــل  الروســية 

جميع االجتاهات تقريبا”.

وفي منشــور باللغــة اإلنكليزية 
على فيسبوك، قالت هيئة األركان 
إن أفــراد قــوة الدفاع فــي قاعدة 
فاســيلكيف اجلوية العســكرية 
يقاومون  غــرب كييــف،  جنــوب 
القصــف املدفعــي والهجمــات 

الروسية.

هل تنضم كييف قريبا؟ 
بشــكل عام، يعتبــر التوجه نحو 
التي  املشــاكل  أكبر  مــن  الغرب 
سببت توترات بني موسكو وكييف، 
التوقيت  أوكرانيا فــي هذا  وطلب 
قــد يكــون مدفوعــا بالرغبة في 
إظهار التحدي ملوسكو، التي تشن 
غزوا عســكريا منذ خمســة أيام 
على كييف، وأيضا في اســتغالل 
في  ألوكرانيا  املؤيــدة  العواطــف 

أوروبا لتسريع عملية االنضمام.
إن  تاميز  نيويــورك  صحيفة  وتقول 
حتــول كييف نحو االحتــاد األوروبي 
أثار غضب الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني وســاعد في تأجيج الصراع 
تــورط فيــه االنفصاليون  الــذي 
املدعومون من روســيا في شــرق 

أوكرانيا.
ويبــدي االحتــاد األوروبي إشــارات 

داعمة للمطلب األوكراني.
وغرد الرئيس زيلينســكي، السبت 
قائــال إنه حتدث مــع رئيس اجمللس 
األوروبي تشــارلز ميشــيل، حيث 
كتب “إنها حلظة حاســمة إلغالق 
املناقشة الطويلة األمد مرة واحدة 
وإلى األبد واتخاذ قرار بشأن عضوية 

أوكرانيا في االحتاد”.
تغريــدة  علــى  ميشــيل  ورد 
زيلينيســكي بالقــول “أوكرانيــا 
وشــعبها عائلتنا، هناك املزيد من 

الدعم امللموس في الطريق.”
األوروبية،  املفوضية  رئيسة  وقالت 

أورسوال فون دير الين ملوقع يورو نيوز 
إن أوكرانيا “واحدة منا ونريدها في 
االحتــاد األوروبي”. وتعــرض طلبات 
االنضمام إلــى االحتاد األوروبي على 
التزام  مــدى  لتحديد  املفوضيــة 
الدولــة مبتطلبــات االنضمام إلى 
االحتاد. وقالت فــون دير الين “لدينا 
تعاون مــع أوكرانيا، على ســبيل 
املثال، دمج الســوق األوكرانية في 
الســوق املوحد ولدينا تعاون وثيق 

للغاية في شبكة الطاقة
وأكدت فون دير الين “هناك العديد 
التــي نعمل فيها  من املوضوعات 
بشكل وثيق جًدا مًعا ومبرور الوقت، 
إنها تنتمي إلينــا، إنها واحدة منا 

ونريدها في االحتاد”.
ومــع أن هــذه التصريحــات تبدو 
داعمة بشكل كبير لرغبة أوكرانيا، 
إال أنهــا جتنبــت بشــكل واضح 
للموافقة على  توقيت  احلديث عن 

الطلب.
وتتضمــن العمليــة مفاوضــات 
تستغرق وقتا طويال، حيث ال ميكن 
لدولــة ما التقدم بطلــب إال عند 
اســتيفائها لشــروط معينة، مبا 
في ذلــك وجود اقتصاد ســوق حر 
ودميقراطية مستقرة وقبول جميع 
باإلضافة  األوروبي  االحتاد  تشريعات 
إلى عملته اليورو، بحســب موقع 
االحتاد األوروبي. وبعد تقدمي الطلب 
إلى اجمللس األوروبي، ســيطلب من 
املفوضيــة األوروبيــة تقييم قدرة 

البلد على تلبية هذه املعايير.
وإذا كان تقييــم املفوضية مواتياً، 
األوروبي  اجمللــس  يوافق  أن  يجــب 
باإلجمــاع علــى إطــار رســمي 
للمفاوضــات، والتي تتم بعد ذلك 
بني وزراء وســفراء حكومات االحتاد 

األوروبي والدولة املرشحة.
ويوضح االحتاد األوروبــي أنه “نظرا 

وأنظمة  الهائــل لقواعد  للحجم 
االحتــاد األوروبي التــي يجب على 
كل دولة مرشــحة تبنيها كقانون 
وطنــي، فإن املفاوضات تســتغرق 

وقتا طويال حتى تكتمل
وقال موقــع بوليتيكو إن رؤســاء 
التشــيك،  بلغاريــا، وجمهوريــة 
وليتوانيــا،  والتفيــا،  وإســتونيا، 
وبولندا، وســلوفاكيا، وسلوفينيا، 
دعوا في بيان صدر مســاء اإلثنني، 
أوكرانيا  إلــى منح  األوروبي  االحتاد 
“أعلــى دعــم سياســي” ومتكني 
مؤسسات االحتاد األوروبي من اتخاذ 
أوكرانيا  ومنــح  فوريــة،  خطوات 
لالنضمام  املرشــحة  الدولة  وضع 
وفتح عملية  األوروبــي  االحتاد  إلى 
التفاوض”. ويواجــه طلب أوكرانيا 
توسيع  من  “حساســيات”  بوجود 
بوليتيكو،  بحسب  األوروبي،  االحتاد 
اجمللس  رئيــس  نقلت عــن  التــي 
األوروبي تشــارلز ميتشيل قوله إن 
هناك “آراء وحساســيات مختلفة 

داخل االحتاد بشان التوسيع”.
وتعمــل خمــس دول حاليــا على 
األوروبي  االحتــاد  تشــريعات  دمج 
في القانــون الوطني، وهي كل من 
ومقدونيا  ومونتينيغــرو،  ألبانيــا، 

الشمالية، وصربيا، وتركيا.
ومت تصنيــف دولتــني أخريني هما 
كوســوفو والبوســنة والهرسك 
على أنهما “مرشــحان محتمالن” 
معايير  بعد  يســتوفيا  لم  ألنهما 

التقدم للعضوية.
ولكن من شــأن ضــم كييف إلى 
االحتاد األوروبــي أن يبعث “بتصريح 
سياسي جريء وشجاع وذي مغزى” 
ورســالة ملوســكو، وفقا ملا ذكره  
قــادة أوروبيون في االحتــاد األوروبي 
في مقــال رأي مبوقــع “ذا أتالنتيك 

كاونسل”. 

االنضمام لالتحاد األوروبي خطوة تعزز
 موقف أوكرانيا الدفاعي ضد روسيا

في خطاب مشحون 
عاطفيا، شكر 

الرئيس األوكراني، 
فولوديمير 

زيلينيسكي، أوروبا 
على قرارها تزويد 
بالده بأسلحة خالل 

األيام المقبلة
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )99 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات آل 
شــمبارة سعة 15 م3/ ساعة، مجمع ماء قرى الشــنافية السمحات وبسعة 200 م3/ســاعة في قضاء احلمزة الشرقي( وبكلفة تخمينية 
)402,738,000( فقط اربعمائة واثنان مليون وســبعمائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات استراتيجية التخفيف 
من الفقر لعام 2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )104(( ومبدة عمل )210( 

أيام ضمن خطة مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021 )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 2

2- دبلوم فني كهرباء عدد 2
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )40,273,800( فقط 

اربعني مليونا ومائتني وثالثة وسبعني ألفا وثمامنائة دينار فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/9( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/16( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )12,082,140( فقط اثنا عشــر مليون واثنا 
وثمانون الف ومائة واربعون دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة 

ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطــاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )101 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )متديد شــبكات ماء 
متفرقة قطر )110( ملم و)160( ملم الى مناطق )قرية شويخي، قرية عريجة، قرية ام 16( في قضاء السنية( وبكلفة تخمينية )155،000،000( 
فقط مائة وخمســة وخمسون مليون دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقرة لعام 2021 وحسب 
التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االستثمار )5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )4(، التسلسل )132(( ومبدة عمل )120( يوما ضمن مشاريع )قطاع 

املاء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- مساح                عدد2
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )15،500،000( فقط 

خمسة عشر مليونا وخمسمائة الف دينار ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/9( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/16( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )4،650،000( أربعة ماليني وستمائة وخمسون 
الف دينار عراقي  ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واســم املناقصة ويكون نافذا ملدة 

)120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطــاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حال اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )98 لسنة 2021(
1- تسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )تأهيل مجمع ماء العكر 
50م3/ ســاعة في املهناوية( وبكلفة تخمينية )120,953,500( فقط مائة وعشرون مليونا وتسعمائة وثالثة وخمسون الفا وخمسمائة دينار 
عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االستثمار )2(، 

الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )99(( ومبدة عمل )120( يوما ضمن خطة مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021 )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- دبلوم فني كهرباء عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )12,095,350( فقط 

اثني عشر مليونا وخمسة وتسعني الفا وثالثمائة وخمسني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/9( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/16( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )3,628,605( ثالثة ماليني وستمائة وثمانية 
وعشــرين الفا وستمائة وخمســة دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم 

املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطــاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )100 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )تأهيل مجمعات ماء في 
مركز قضاء سومر )مجمع ماء الفاضلية سعة 200م3/ ساعة، مجمع ماء االزهار واحلرمية سعة 50 م3/ ساعة مع شبكة ماء، مجمع ماء لفته 
جيثوم سعة 50 م3/ ساعة مع شبكة ماء( وبكلفة تخمينية )531،155،000( فقط  خمسمائة وواحد وثالثون مليونا ومائة وخمسة وخمسون 
الف دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقرة لعام 2021  وحســب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، 

االستثمار )5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )110(( ومبدة عمل )180( يوما ضمن مشاريع )قطاع املاء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشــر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، 

احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك      عدد 1
2- مهندس فني كهرباء عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )53،115،500( فقط 

ثالثة وخمسون مليونا ومائة وخمسة عشر الفا وخمسمائة دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع 
ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/9( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر 
نشــر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد 
اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الــى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ 
قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/16( وسوف ترفض 
العطــاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقــدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )15،934،650( خمسة عشر مليون وتسعمائة 
وأربعة وثالثون الف وســتمائة وخمسون دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم 

واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطــاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل 
في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ 

استالم املركز للطلب.
12- في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 



5 اعالن

فقدان هوية
الهوية الصادرة  فقدت 
من وزارة النفط باسم/ 
جعفر صادق ولي ، فمن 
يعثر عليها يســلمها 

الى جهة االصدار

وزارة الزراعة
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية

إعالن للمرة االولى
الى: السادة/ أصاحاب الشركات واملكاتب املتخصصة بأمور النقل الراغبني 

بتقدمي عطاءاتهم لالشتراك باملناقصة
م. املناقصة املرقمة )عامة محلية/ خدمات/ 2022/1(

يســر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل 
اخلاص بتنفيذ خدمات نقل منتســبي مقر الشــركة العامة للتجهيزات الزراعية في الوزيرية وفرع بغداد واملواقع 

اخملزنية التابعة لها في بغداد مع مالحظة اآلتي:
1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بالشركة العامة للتجهيزات 
الزراعية أمييل/)scas@iraqiscas.com( خالل الدوام الرسمي اعتبارا من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
2- تقبل عروض الشركات واملكاتب اخملتصة بامور النقل لتنفيذ اعمال املناقصة وفق متطلبات شروط املناقصة

3- بامكان مقدمي العطاءات الراغبني بشراء وثائق العطاء باللغة العربية تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في 
ادناه ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150,000( مائة وخمسني الف دينار عراقي واجور خدمات بيع وثائق املناقصة 
البالغة )58,000( ثمانية وخمسني الف دينار عراقي نقدا ومبوجب وصل استالم وتسليم اصولي غير قابلة للرد علما 

ان اخر موعد لتقدمي طلب شراء وثائق املناقصة هو يوم 2022/3/16
4- الكلفة التخمينية لتنفيذ اعمال املناقصة هي )570,660,000( خمســمائة وسبعون مليونا وستمائة وستون 
الف دينار عراقي فقط اي بواقع كلفة تخمينية شهرية )47,555,000( سبعة واربعون مليونا وخمسمائة وخمسة 
وخمســون الف دينار عراقي ومن ضمن تخصيصات املوازنة اجلارية للشــركة العامــة للتجهيزات الزراعية للعام 

.2022
5- يجب على مقدمي العطــاءات تقدمي التأمينات األولية البالغة )6,000,000( ســتة ماليني دينار عراقي لضمان 
جدية املشــاركة في املناقصة مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومغطى ماليا يدفع حني 
الطلب صادر من احد املصارف غير املتلكئة او املتعثرة واجملاز من قبل البنك املركزي العراقي ألمر الشــركة العامة 
للتجهيزات الزراعية يثبت فيه اســم ورقم املناقصة والغرض منه ويكون نافذا ملدة )28( يوما من بعد تاريخ انتهاء 

مدة نفاذية العطاء او اكثر
6- يجب ان يكون العطاء املقدم نافذا ملدة )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة في 2022/3/16

7- يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناقصة بدفع اجور نشر االعالن
8- يتم تســليم العطاءات الى شعبة العالقات في مقر الشــركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائن في املوقع 
احملدد ادناه في موعد اقصاه يوم 2022/3/16 الســاعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت العراق/ بغداد وال يسمح بتقدمي 

العطاءات إلكترونيا وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
9- ســيتم عقد مؤمتر في مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لالجابة على استفسارات مقدمي العطاءات 

وذلك في يوم 2022/3/10 الساعة العاشرة صباحا بتوقيت العراق/ بغداد.
10- يقدم العطاء بظرف مغلق ومثبت عليه اســم املناقصة ورقمها واســم الشــركة مقدمة العطاء وختمها 

والعنوان الكامل واسم الشخص اخملول ورقم هاتفه والبريد اإللكتروني للشركة
11- يتم فتح العطاءات في مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائن في املوقع احملدد ادناه في متام الساعة 

الثانية عشرة ونصف بعد الظهر من يوم 2022/3/16
12- إذا صادف يوم الغلق والفتح عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح في اليوم الذي يليه

13- ان الشركة العامة للتجهيزات الزراعية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
املهندس
طالب جاسب الكعبي
املدير العام
رئيس مجلس االدارة

الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
العراق- بغداد- الوزيرية- خلف املعهد القضائي

ص.ب: 26028/بغداد
هاتف: 07905754470

محلة )305( رقم الشارع )5( رقم البناية )6( الطابق األرضي.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 7091
التاريخ: 2022/3/1

إعالن الول مرة 
ضمن خطة مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2019

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغيرة   
                             

1. يســر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة 
اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل).
3. علــى مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واســط/ قســم العقود( خالل )أوقات الدوام 

الرسمي( او وفقا للبريد اإللكترونيcd@wasit.iq  وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات.
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء.

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى (ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح 

العطاءات(.
7.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2022/3/16 
وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم 

)االربعاء( املصادف 2022/3/16.
8. كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واســط/ اإلدارة العامة واحمللية 
)نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد 
اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 
العطاء أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفه يتم استبعاد 

العطاء لذا يقتضي التنويه.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة يتم شــراء وثائق املناقصة وتسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة 
صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالثة اشــهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي 
تظهر حق التوقيع عليها( كشــرط أساسي لشــراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم 

العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشــغال الصغيرة( بكافة أقســامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة  
ذلك عند التقدمي.

12.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

14. جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة غير قابل للرد.
15. على مقدم العطاء إرفاق cd  يتضمن )كشــف احلساب/ التأمينات األولية/ اســتمارة تقدمي العطاء/ القسم الرابع. ويجب ان يكون العطاء مفهرسا مع 

خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملء القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء 
16. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذة ووفقا للكادر املطلوب في القســم الرابع ويتم اســتبعاد العطاء الذي لم يرفق أي عقد ويعد من 

شروط املنافسة.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5178/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن ثاٍن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلديــة البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديــوان محافظة البصرة خالل 
)15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة في 
املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 
اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:

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

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

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظــة/ يكون مبلــغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهرا.
الشــروط الفنية والقانونية لكراج متعدد الطوابق/ الكزارة رقم )بال( البالغة مساحته )1700 

م2(:
1- يلتزم بالتســعيرة احملددة مبوجب كتاب ديوان محافظة البصرة/ اإلدارة العامة بالعدد )8759 

في 2013/4/7(.
2- يلتزم املستأجر بصيانة البناية بصورة دورية وإصالح كافة األضرار الناجتة عن سوء االستخدام 

وتكون مسؤولية صيانة وإدامة البناية بأكملها بعهدة املستأجر.
3- يلتزم املســتأجر برفع النفايات بصورة مستمرة يوميا وضمان نظافة وغسل أرضية البناية 

باستخدام الطرق والوسائل املالئمة للصحة والبيئة.
 400 )ats( مــع مفتاح التحويل االوتوماتيكي )100 KV( 4- على املســتأجر جتهيز البناية مبولد
امبير نوع اوملبيان على ان يكون التجهيز والنصب بإشراف وموافقة بلدية البصرة والبلدية غير 

ملزمة بأي حال عن جتهيز الوقود للمولد.
5- مدة العقد )ثالث سنوات( وفق قانون )21 لسنة 2013( لبيع وايجار أمالك الدولة.

6- ال يجوز اســتحداث أي منشأ داخل البناية مهما كان نوعه والذي يؤدي الى تغيير استخدام 
املأجور للغرض املنشأ ألجله.

7- يلتزم املســتأجر بضمان اســتمرارية عمل املصعد الكهربائي طيلة فترة عمله في البناية 
وفقا ملدة العقد وإصالح أي عطل يحصل على نفقته اخلاصة

8- يلتزم املســتأجر بتشــغيل منظومة كاميرات املراقبة املوجودة في البناية باستمرار ودون 
انقطاع والتكفل بحمايتها وصيانتها واالحتفاظ بنســخ من التســجيالت اخلاصة باملراقبة 
على أقراص تكون جاهزة حني طلبها من قبل البلدية واجلهات األمنية على ان يقوم املســتأجر 
بتكليف شــخص مختص بهذه املهمة ويزود البلدية بكافة املعلومات اخلاصة به حني طلبها 

من أي جهة.
9- يتــم إغالق الباب اخللفي للبناية واملواجهة الى عمارة النقيب )بقفل( وذلك إلحكام مداخل 

ومخارج البناية والسيطرة إالَّ عند احلاالت احلرجة )حاالت الطوارئ( 
10- على الراغب في استئجار الكراج فعليه النظر واالطالع على آلية العمل فيه قبل الدخول 

باملزيدة.
11- لغرض التخفيف عن الزخم قد يحصل من جّراء إدخال السيارات الى الكراج ولركنها يلتزم 

املستأجر بتشغيل عدد كافي من األشخاص لغرض املساعدة في تصعيد السيارات وإنزالها.
12- تقوم بلدية البصرة بالتفتيش الدوري من خالل جلنة مختصة للكشف على البناية وتثبيت 

واقع حالها.
13- تقوم الشعبة القانونية في مديريتنا بوضع الشروط اجلزائية املناسبة في العقد لضمان 

تنفيذ الشروط الفنية أعاله.
14- تــؤول كافة اإلضافات من مواد وغيرها )ومن ضمنهــا املولد الكهربائي( وغيرها في نهاية 

العقد الى مديرية بلدية البصرة دون انقطاع.
15- على من ترسو عليه املزايدة وضع لوحة ضوئية تعريفية واضحة املعالم يوضع فيها اسم 

املستاجر واسم الكراج ورقم العقار وتاريخ العقد.
16- يلتزم املستأجر بوضع عارضة إلكترونية في مدخل ومخرج الكراج.

17- في حال اإلخالل بأي شــرط من تلك الشروط تقوم البلدية بفسخ العقد دون الرجوع الى 
احملاكم اخملتصة.

18- على من يريد االشتراك العلنية دفع تأمينات قدرها )20%( مضروبة في مدة العقد.
19- على من ترسو عليه املزايدة تقدمي كفالة عقارية لضمان التسديد واحملافظة على املأجور.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

 كراج متعدد1
الطوابق

 الكزارة قربثالث سنوات1700 م2بال
األسواق املركزية

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ ضمان 
العطاء
)دينار(

هوية 
التصنيف

ثمن وثائق 
املناقصة

تأهيل مغذي الزوية 11 في 12022-12-14
عاشرة 291,892,5001208,756,775العزيزية

150000كهربائي

تأهيل الشبكة الكهربائية لقرى 22022-12-13
عاشرة 7592,806,90015017,784,207+3 في ناحية الشحيمية

150000إنشائي
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الصباح الجديد ـ متابعة:

املائيــة مهدي  املــوارد  أكد وزيــر 
رشــيد احلمداني، امس الثالثاء، أن 
باتت  واجلفاف  املناخيــة  التغيرات 
ينبغي  البالد،  فــي  واقعة  حقيقة 
إيجــاد حلول لها باالســتفادة من 

جتارب البلدان األخرى.
وقــال فــي تصريــح نشــر على 
التواصل  موقع  في  الوزارة  صفحة 
االجتماعي “فيس بوك” حول أهمية 
إنعقاد مؤمتر بغــداد الدولي الثاني 
/أذار احلالي،   5-7 للمياه للفترة من 
ان “هنــاك اهتماما دوليــا بالعراق 
من حيــث التغيرات املناخية وهذه 
العراق  مــازال  التحديات حقيقية 
يعاني منها، ولكــن هناك تضافرا 

للجهود لتجاوز هذه املرحلة”.
التغيــرات  أن “مســألة  وأضــاف 
املناخية باتت حقيقة واقعة وعلى 
ياخذها علــى محمل  ان  العــراق 
اجلد وهذا املؤمتر ســيركز بشــكل 
والتغيرات  كبيــر علــى حتديــات 
التي تواجه العراق لغرض  املناخية 
التي  التجــارب  مــن  اإلســتفادة 
ســتطرح خالل املؤمتر خالل يومي 
5 و6 من الشــهر اجلاري، وخصصنا 
لزيارة حقلية لســدة  ثالثــا  يوما 
اللتني  ونواعير حديثــة  الهنديــة 
ادرجتا على الئحــة الترات العاملي 

مؤخرا.
الوزيــر القــول ان “العراق  وتابــع 
من اقــدم الدول واكثرها شــيوعا 
في اســتخدام املــوارد املائية من 
خالل تنفيذ العديد من املشــاريع 
لذلك على مراحــل مختلفة، ومن 
الضروري جدا ان يطلع العالم على 

مشاريع العراق”.
وسيركز هذا املؤمتر الذي سينعقد 
في العاصمة بغــداد خالل الفترة 
التغيــر  تأثيــر  علــى  آذار   )-6  5(

املناخي على املــوارد املائية ومبحاور 
تتناول “ادارة املــوارد املائية في ظل 
واســتدامة  املناخية،  التغييــرات 
واحلد  واجلوفية  الســطحية  املياه 
من التلوث، أضافة الى اســتدامة 
النظــام االيكولوجــي لالراضــي 
التنوع  علــى  واحلفــاظ  الرطبــة 
االحيائــي ، الفتــا الــى اعتمــاد 
سياســات مائيــة حتــد مــن آثار 

التغييرات املناخية .
ويتبنى املؤمتر رؤية تستهدف حتقيق 
املائية  للموارد  املستدامة  التنمية 
في ظل التغيــر املناخي على املدى 
البعيد وحتقيــق التعاون بني الدول 
املتشــاطئة وفــق مبدأ تقاســم 

األضرار .
ويهــدف املؤمتــر ايضا الــى تعزيز 
االســتجابة العاملية لهذا التحدي 

اخلطيــر وصوال الــى عالم افضل 
استقرارًا وتنمية وازدهارا. وسيكون 
اخلبرات  لتبادل  دولية  املؤمتر منصة 

واملعرفة.
وسيتضمن جدول اعمال املؤمتر في 
يوم 7 /آذار / 2022 زيارة حقلية الى 
ســدة الهندية التي أدرجت مؤخرا 

على سجل التراث العاملي للري.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة املوارد 

املائية، امس الثالثاء، عدم حســم 
مساحات املوسم الزراعي الصيفي 
املقبل، فيما أشارت إلى أن املوسم 

املقبل سيكون “حرجاً”.  
وقــــال املـتـحـــدث الـرسـمـي 
بـاسـم الوزارة عون ذياب عبد اهلل 
فــي تصريح صحفي إن “املوســم 
الصيفــي املقبل، ســيكون حرجاً 
بـمـنـع  رغـبـة  وهـنـــاك  جــداً، 

الـصـيـفـيـة،  احملاصيل  زراعــــة 
سـيـمـــا الشــلب كونه يحتاج 
مــــن  كـبـيـــرة  كميات  إلـــى 
املــيــــاه”، مـضـيـفـا أن “الوزارة 
ســتــوفــر الــحـصــص املائية 
مـثـــل  الشتوية  احملاصيل  لزراعة 
احلنطة والـشـعـيـــر للموســم 

الشتوي املقبل”.  
وأضـــاف أن “مساحات الـخـطـة 
حــتــــى  الزالت  الصيــفيــــة 
مـحـسـومـــة،  غـيـــر  اآلن 
مــســتــمــرة  واالجـتـمـاعـات 
مـتـوقـعـــا  بــشــأنــهــــا، 
“هطــول أمطار غزيــرة ومؤثرة مع 
ذوبـــان الثلوج خالل شــهري آذار 
املـقـبـل،  ونـيـســـان  الـحـالـي 
مـــا قد يسهم بتحســني اخلزين 

املائي”.  
“امتالك  عــن  اهلل  عبد  وكشــف 
بـشـأن  ثابتة  ألرقــــام  الـــوزارة 
نـاتـج الثلوج الــتــي سـيـذهـب 
قـســـم مـنـها إلـــى حـوضـي 
دجـلـة والـفـرات، واآلخـر سيخزن 
الفائض  أما  الـســـدود،  ببحيرات 
الــزاب  نهر  إلـــى  منه فسيدخل 
األعـلـى بنسبة 90 باملئة، والباقي 
سيصرف إلى نهر الزاب األسفل “.   
الـرسـمـي  املـتـحـــدث  وأكـــد 
بـاسـم الــوزارة ومستشارها أنـه 
“حاليــا يتم إنـشـــاء خزين مائي 
وبكمية مـحـــدودة فـي ديـالـى، 
إلــــى جانب حتســني مناســيب 
بــالــجــانــــب  اجلوفية  امليــاه 
مــنــهــــا،  الــشــرقــــي 
مـــع إمــكــانــيــــة تــأمــني 
املــيــاه لــزراعــة أجزاء من ديالى 
وأخـرى  نهرالعظيم،  الواقعة على 
علــى نهر دجلة، وهـــي أســفل 
اخلالــص وخـــان بني ســعــــد، 
مــــع تــأمــــني االحـتـيـاجـات 
مــركــز  إلــــى  الــضــروريــة 

بـعـقـوبـة وبهرز ومندلي”.   

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت نائب رئيس مفوضية االحتاد 
الدكتورة مونيك نسانزا  األفريقي، 
 2063 أجندة  تفاصيل  عن  باجانوا، 
التي تضمنت خطة لتحويل القارة 
السمراء إلى محطة عاملية لتوليد 
الطاقة من خالل االستثمار األمثل 
للموارد الطبيعية والبشرية جلعل 
أفريقيا قــوة كبرى عبر مســيرة 
التحــول االقتصــادي املســتدام 
في  االقتصــادي  الرخــاء  وحتقيق 
القــارة األفريقية التــي تضم 55 

دولة يزيد عدد ســكانها عن املليار 
و300 ألف نسمة.

وأضافــت فــي مؤمتــر صحفــي 
عقــد اليوم باملركــز اإلعالمي في 
اكســبو 2020 مبناسبة االحتفال 
األفريقي  لالحتاد  الشــرفي  باليوم 
فرصــة  دبــي   2020 اكســبو  أن 
مثالية لالحتاد األفريقي للكشــف 
عن جــدول أعمالــه 2063 مقرونا 
بفرص هامــة للتحول االجتماعي 
واالقتصادي وعــرض إجنازات القارة 
الســمراء وتســليط الضوء على 

في  املدعومة  االســتثمار  فــرص 
مخطط التنمية ألفريقيا.

وأشــارت إلى ان املفوضية تتطلع 
إلى التعاون مع الشركاء وستعمد 
للشباب  إطالق مشروع خاص  الى 
في يوليو القــادم بغية خلق فرص 
عمل لهم داخل القطاعات اخلاصة 
وتوفير كافة احتياجاتهم من أمن 
وعلــم وتكنولوجيا، كمــا نريد أن 
نبث رسالة للعالم من هنا من دبي 
مفادها أن أفريقيا تعتمد سياسة 
االنفتاح على املشاريع واالستثمار، 

لصنع  اســتثنائية  فــرص  ومنلك 
أفريقيا التي نريدها أن تكون.

األعمال  منو  نأمــل  نحن  وأضافت: 
بصــورة غيــر مســبوقة وفقــا 
املوضوعة  االستراتيجية  للخطط 
والعمل على تغيير السياسات في 
صنع القرار كي يكون املســتقبل 
آمنا للشــباب واألجيــال القادمة 
وأيضا تسليط الضوء على الفرص 
االســتثمارية في القارة األفريقية 
فضال عن إطالق حزمة من البرامج 
الرائــدة. وأشــارت إلــى ان القارة 

األفريقيــة متر اآلن مبرحلة انتقالية 
ما يتطلب منح اجليل اجلديد فرص 
حقيقية ومستقبل واعد لذا عقد 
االحتاد اتفاقيات جتارية وحرص على 
توفير بيئــة مواتية لتعزيز التجارة 
مســاعدة  خالل  من  واالقتصــاد 
الشــباب كــي ميتلكــوا مهارات 
العمل املســتقبلي واالســتفادة 
التقنــي واالبتكار  التقــدم  مــن 
حيث لدينا اآلن جيال رقميا وتعداد 

سكاني هائل.
ولفت الوفد املشارك، إلى أن أفريقيا 

تســتعد ملشــاريع عظيمة خالل 
الفترة املقبلة، فهي ليست مجرد 
دولة، بــل قارة متراميــة األطراف 
و”نحــن هنــا اليوم كــي نتحدث 
عــن قصــة أفريقيــا، موضحني 
مكانتها كمركز متناٍم، يوفر فرصاً 
استثمارية هائلة، فضالً عن املوارد 
البشرية واجليل الرقمي والطبيعة 
اخلالبــة” وجتســيد أجنــدة 2063 
التي تركــز على الزراعــة والنقل 
والعلم والتقنية والصحة والبنية 

التحتية والطاقة النظيفة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت شركة “شــل”، امس االول 
االثنني، انسحابها من روسيا على 
خلفيــة هجومها علــى أوكرانيا، 
بســبب تأثير الهجوم الذي أمر به 
الرئيس الروسي فالدميير بوتن على 

االستثمارات االجنبية واخلبرات في 
قطاع الطاقة.

االنسحاب  اعتزامها  شل  وأعلنت 
املشــتركة مع  من مشــروعاتها 
الصلة،  ذات  والكيانــات  “غازبروم” 
مبا في ذلك حصة بنسبة 27.5 في 

املئة في مشــروع الغاز الطبيعي 
2”، وحصــة  املســال “ســخالني 
املئة في مشروع  50 في  بنســبة 
“السيل الشــمالي”. كذلك تعتزم 
إنهاء مشــاركتها في  الشــركة 
“نورد سترمي  أنابيب  مشــروع خط 

وكالة  ذكــرت  مــا  بحســب   ،”2
األسوشــيتد برس. وقــال الرئيس 
التنفيذي لشــركة شــل بن فان 
بيردن: “لقد تعرضنا لصدمة جراء 
أوكرانيا،  في  األرواح  في  اخلســائر 
وهــو مــا نشــجبه، نتيجة عمل 

عدواني عسكري أخرق يهدد األمن 
األوروبي”. وتأتــي هذه اخلطوة بعد 
يوم من إعالن منافســتها شركة 
“بــي بــي”، خططــا للتخلي عن 
حصتها البالغــة 20 في املئة في 
عليها  تسيطر  التي  “روسنيفت”، 

احلكومة الروسية.
وقالت شركة “إكوينور” النرويجية 
إنها ســتوقف  االثنني  االول  امس 
اســتثمارها اجلديــد في روســيا 
بيع ممتلكاتها في  تبدأ في  وسوف 

روسيا.

الصباح الجديد ـ متابعة:
اســتهلت أســعار النفــط اخلــام 
مكاســب  على  األســبوع  تعامالت 
واســعة جتاوزت 5 في املائة، بســبب 
تصاعد أزمــة احلرب علــى أوكرانيا، 
خاصة بعدما فرضت الواليات املتحدة 
اقتصادية  عقوبــات  األوروبي  واالحتاد 
عنيفة على روســيا، ما وســع درجة 

اخملاوف على إمدادات الطاقة.
وسجلت أســعار النفط اخلام أعلى 
لتواصل  أعوام  مستوى في ســبعة 
حصد املكاســب القياســية، بينما 
يستعد وزراء الطاقة في حتالف “أوبك 
+” الجتماع شهري صعب غدا، في ظل 
مســتجدات خطيرة وواسعة التأثير 
في الســوق بعد التدخل العسكري 
الروسي في أوكرانيا والتهديد بالقوة 
النووية، ما يجعل اســتعادة التوازن 
في األســواق مهمة صعبة في ظل 

حالة التوتر الواسعة الراهنة.
محللــون  لـ”االقتصاديــة”،  وقــال 
نفطيون “إن العقــود اآلجلة للنفط 
بعدما  اخلــام قفزت بشــكل حــاد 
العقوبات  تأثيــر  األســواق  اختبرت 
املالية األكثر صرامة في روســيا، في 
مقابل تقارير عن مفاوضات محتملة 

بني احلكومة األوكرانية والكرملني”.
وأوضــح احملللــون أن منــع الواليات 
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي للبنوك 
الروســية مــن الوصول إلــى نظام 
الدفع الدولي “ســويفت “ - في إطار 
مجموعة من العقوبات املالية - جعل 

جتار النفط في حالــة قلق ويحذرون 
من خوض كثير من الصفقات، خاصة 
أن خــام األورال الروســي هو عنصر 
أساسي في املصافي في شمال غرب 

أوروبا والبحر األبيض املتوسط.
وأكــد روبرت شــتيهرير مدير معهد 
فيينا الدولي للدراســات االقتصادية 
أن الســوق النفطية فــي حالة توتر 
شــديد، وخام برنت صعد 4 في املائة 
فور اإلعالن عــن العقوبات األمريكية 
األوروبية املشــددة على روسيا، حيث 
تعد روســيا موردا رئيسا للنفط إلى 
الواليات املتحــدة والصني وعديد من 

الدول األوروبية.
وذكــر أن أنظــار الســوق تتجه إلى 
اجتمــاع حتالــف منتجــي “أوبك +” 
غدا، الذي تعد روســيا فاعال رئيســا 
فيه، مشــيرا إلى حرص بقية أعضاء 
اجملموعة على عدم الزج بأنفســهم 
في هذا الصراع وعــدم التجاوب مع 
احلملة الدولية لعزل موسكو، وجتنب 
انطالقا  الكرملــني،  تصرفات  انتقاد 
من احلرص على احلفــاظ على وحدة 

ومتاسك عمل التحالف املشترك.
من جانبه، قــال ردولف هوبر الباحث 
في شؤون الطاقة ومدير أحد املواقع 
املتخصصة “إن دول االستهالك جتتاز 
أزمــة كبيرة نتيجة أســعار الطاقة 
املفرطة وســريعة االرتفاع، ما فاقم 
مــن الضغــوط التضخميــة فــي 
كل الــدول وفي مقدمتهــا الواليات 

املتحدة”.

األوروبيــة  الــدول  كل  أن  وأوضــح 
والواليــات املتحدة تركــز اهتمامها 
في الوقت الراهن على كيفية تنفيذ 
النفط  االعتماد على  لتقليل  خطط 
إجراء أي  الروســي مع عــدم  والغاز 
تهديــدات ألمن الطاقة في أســواق 
العالم، الفتا إلى قول ليز تروس وزيرة 
اخلارجية البريطانية “إن املستهلكني 
في مجموعة السبع يجب أن يفكروا 
في احلد مــن كمية النفــط والغاز 

املستوردة من روسيا”.

جونســون  ماثيو  ذكر  ناحيتــه،  من 
احمللل في شــركة “أوكسيرا” الدولية 
لالستشــارات أن اآلمــال منعقــدة 
حاليا على مفاوضــات محتملة بني 
الكرملني واحلكومة األوكرانية، حيث 
التقــدم في هذه  أن يســهم  ميكن 
املفاوضــات في تقليل حــدة اخملاوف 
علــى إمدادات الطاقة في األســواق 
العاملية، لكن ال ميكن اجلزم بهذا األمر 
حاليا خاصة مع ظهور أنباء ســلبية 
تعمق اخملاوف في الســوق، أبرزها قرار 

الروسي فالدميير بوتني بوضع  الرئيس 
القوات النووية لبالده في حالة تأهب 

قصوى.
وأشــار إلــى أن نهــج إدارة الرئيس 
األمريكي جــو بايدن في التعامل مع 
توجيه  إلــى  العقوبــات يهدف  قرار 
تقليل  مع  لروســيا  موجعة  ضربات 
رد الفعل الســلبي على مستهلكي 
الطاقة األمريكيــني واألوروبيني، ولذا 
قد يتم اســتثناء النفــط والغاز من 
روسيا،  احلالية على  العقوبات  حزمة 

حيث إن موســكو قــد تبيع كميات 
أقل من النفط والغاز، لكن تعوضها 
األســعار  في  احلــادة  باالرتفاعــات 

وبالتالي ال تتأثر العائدات كثيرا.
بدورها، قالت مواهي كواسي العضو 
املنتدب لشركة “أجركرافت” الدولية 
“إن أسعار النفط اخلام جتاوزت مستوى 
مائــة دوالر للبرميــل للمــرة األولى 
2014 منذ التدخل العســكري  منذ 
الروســي في أوكرانيا وسط مخاوف 
من أن تؤدي هذه اخلطوة إلى عقوبات 
أشــد من الغرب، لكن هذه املكاسب 
اجتاه الستثناء  هدأت نسبيا وســط 
الغربية  العقوبات  الطاقة من  قطاع 

على روسيا”.
وأشــارت إلى أن الرئيــس األمريكي 
مخاطر  بالفعــل  يواجهــان  وحزبه 
سياســية من التضخم القياســي 
الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الســلع 

االستهالكية من الغذاء إلى الوقود.
وفيمــا يخص األســعار، قفز النفط 
أمس مع فرض حلفــاء غربيني مزيدا 
من العقوبات على روسيا وعزل بنوك 
روســية معينة عن نظام ســويفت 
بني  املاليــة  للمدفوعــات  العاملــي 
البنــوك، ما قد يتســبب في تعطل 

شديد لصادراتها النفطية.
وبحســب “رويترز”، ارتفــع خام برنت 
4.16 دوالر، إلــى 102.09 دوالر خــالل 
أعلى  أن سجل  التعامالت أمس بعد 
مستوى خالل اليوم عند 105.07 دوالر 

للبرميل.

وصعد خام غرب تكســاس الوسيط 
األمريكي 4.19 دوالر، أو 4.6 في املائة، 
إلى 95.78 دوالر للبرميل بعد أن وصل 
إلى 99.10 دوالر في التعامالت املبكرة.

وقال دانييل هاينز اخلبير االستراتيجي 
“إيه.إن.زد”،  لدى  األساســية  للسلع 
“اإلجــراءات التي اتخذتهــا الواليات 
البنوك  لعــزل بعض  وأوروبا  املتحدة 
الروســية عن نظام ســويفت أثارت 
مخاوف مــن تعطل اإلمــدادات في 

املدى القريب”.
تواجــه صادرات روســيا مــن جميع 
الســلع، مــن النفط إلــى احلبوب، 
اضطرابــا شــديدا بعــد أن فرضت 
صارمة  عقوبــات  الغربيــة  الــدول 
على موســكو وعزلت بعض البنوك 

الروسية عن نظام سويفت.
وميثــل النفط الروســي نحو 10 في 

املائة من إمدادات النفط العاملية.
ومــع اســتمرار األزمــة األوكرانية، 
مــن املقرر أن جتتمــع منظمة الدول 
املصــدرة للبتــرول “أوبك” وروســيا 
وهــي مجموعة معروفة  وحلفاؤها، 
معا باسم “أوبك +” في الثاني من آذار 
اجلاري. ومن املتوقع أن تلتزم اجملموعة 
بخطط ضــخ 400 ألف برميل يوميا 

من اإلمدادات في نيسان.
“أوبك  خفضــت  االجتمــاع،  وقبيل 
+” توقعاتهــا لفائض ســوق النفط 
لـــ2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا 
إلى 1.1 مليون برميل يوميا، ما يؤكد 

نقص املعروض في السوق.

وزير الموارد المائية: التغيرات المناخية للبالد
 حقيقة واقعة تستوجب تعامالت جادة

توقعات بتحسن الخزين المائي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” في 

األسواق احمللية، امس الثالثاء 
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
محال الصاغة في االســواق احمللية، سجلت 
ارتفاعا حيث بلغ ســعر بيــع مثقال الذهب 
اخلليجــي عيار 21 يتراوح بــني 390 الف دينار 
و400 ألفــاً، فيمــا تراوح ســعر البيع مثقال 

الذهب العراقي بني 360 الفاً و370 الف دينار.
وأشــاراملصدر  إلــى أن أســعار الذهب في “ 
أســواق اجلملة “ ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد ســجلت، امــس الثالثاء ، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي بلغ 390 الف دينار، وســعر 
شراء 386 الفاً، فيما كانت أسعار البيع ليوم 

أمس االثنني 386 ألف دينار.
وبني أن ســعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 360 
الف دينار، في حني بلغ سعر الشراء 356 ألفا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت شــركة النفط الوطنيــة، عن صدور 
قرار من احملكمــة اخملتصة بغلق التحقيق في 
جولــة التراخيص اخلامســة اخلاصة بتطوير 
احلقــول الغازية بعد اربع ســنوات من النظر 
في القضية. جاء ذلك خالل اجتماع موســع 
للشــركة عقد اليوم وتنــاول مجم عة من 

املواضيع املدرجة في جدول اعماله.
وأكــدت الشــركة فــي بيــان، انهــا اقرت 
برنامجاً متكامــالً حلفر االبار فــي الصحراء 
الغربيــة النتاج الغاز من خــالل وضع خطط 
لتطوير حقول الغاز احلــر، وتتضمن عمليات 
االستكشاف وحفر اآلبار. وقالت الشركة إنها 
“متتلك خطط ســتراتيجية لزيــادة الطاقات 
االنتاجيــة من الغــاز احلر من خــالل تطوير 
يأتي ذلك ضمــن توجهات  الغازيــة،  احلقول 
احلكومة ووزارة النفط لالستثمار االمثل للغاز 
احلر واملصاحب، واالستفادة منها في تشغيل 
محطــات توليــد الطاقــة الكهربائية وفي 
الصناعــات البتروكيماوية، فضالً عن التحول 
الى الطاقة النظيفــة وحماية البيئة واملناخ 

من االنبعاثات الضارة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنــت هيئة االحصاء التركيــة، ان العراق جاء 
باملرتبة اخلامســة كأكبر مســتورد من تركيا، 
مبينة ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 
٪17.2 و ٪54.2 علــى التوالي فــي كانون الثاني 
2022. وقالت الهيئة في تقرير لها ، ان “صادرات 
تركيا لشهر كانون الثاني بلغت 17 ملياراً و 587 
مليون دوالر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.2 باملئة، 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، مبينة أن 
“واردات تركيا في كانون الثاني بلغت 27 ملياراً و 
848 مليون دوالر، مســجال ارتفاعا بنسبة زيادة 

54.2 باملئة، عن نفس الفترة من عام 2021.
وأشــارت إلى أن “العراق جاء خامسا في صادرات 
التركية لــدول العالم في شــهر كانون الثاني 
املاضي بقيمــة 883 مليون دوالر، في حني كانت 
أملانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات 
بـــ: مليــار و 618 مليون دوالر، وتلتهــا الواليات 
املتحــدة االمريكية بـ: مليــار 221 مليون دوالر، 
ومن ثم جاءت إيطاليا ثالثا بـ: مليار و 25 مليون 
دوالر واململكة املتحدة رابعا بـ: 948 مليون دوالر، 
مبينة أن نسبة الدول اخلمس األولى من إجمالي 

الصادرات بلغت ٪32.4 في كانون الثاني 2021”.

ارتفاع أسعار الذهب
في االسواق المحلية

النفط الوطنية تغلق 
التحقيق الخاص بجولة 

التراخيص الخامسة

العراق خامس أكبر مستورد 
إكسبو 2020.. خطة لتحول قارة أفريقيا إلى محطة طاقة عالميةمن تركيا في كانون الثاني

شل تنسحب من استثمارات للطاقة في روسيا

النفط يقفز 5 % مع تصاعد األزمة ..

التجار قلقون بعد استبعاد روسيا من “سويفت”

االربعاء 2 آذار 2022 العدد )4849(
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد/ 176/ب/2022
التاريخ/ 2022/2/24

اعالن
الى/ املدعى عليه )جتو مراد كشتو(

أقــام املدعــي )رؤوف داود ســلمان( دعوى 
ضدك يطلب فيها احلكم بإلزامك بفسخ 
عقد االيجــار اخلاص بتأجير االرضي مكون 
اربعة محــال من العمــارة التجارية  من 
املشــيدة على القطعة املرقمة 6039/10 
م5 وادي شيشني وكذلك املطالبة بإلزامك 
بدفع مبلغ )ســتة وثالثون مليــون دينار( 
كتعويــض عن مــا فاته من كســب وما 
حلقه من خسارة من جّراء ادعائه بإخاللك 
ببنود العقد وجملهولية محل اقامتك قررت 
احملكمة تبليغك باحلضــور مبوعد املرافعة 
املوافــق 2022/3/10 عــن طريق النشــر 
بواســطة صحيفتني محليتني وعند عدم 
حضورك او مــن ميثلك قانونــا للمرافعة 

سوف جتري بحقك املرافعة غياباً.
القاضي
أنور جاسم حسني

مديرية تنفيذ الكوت
رقم اإلضبارة/ 772/2015
التأريخ/ 2021/3/1

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلســل 
ســهام من )109/1 م37 أم هليل( الواقع في  
)ام هليل( العائد للمدين )عثمان عبد كاطع( 
احملجــوز لقاء طلــب الدائن )صــالح مهدي 
البالــغ )14،000،000( دينــار عراقي،  صبري( 
املديرية  بالشراء مراجعة هذه  الراغب  فعلى 
خالل مــدة  )15( يوما تبدأ مــن اليوم التالي 
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عشــرة باملائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنســية العراقية وان رســم التســجيل 

والداللية على املشتري.
املواصفات:

1- موقعــه ورقمه: كوت ام هليل 109/1 م37 
ام هليل

2- جنســه ونوعــه: ارض زراعيــة تســقى 
بالواسطة

3- حدوده واوصافه: ارض خالية من الشواغل 
وقت إجراء الكشف

4- مشتمالته://
5- مساحته: 512 سهم من اصل 912 سهم 

من االعتبار الكلي 12500 سهم
6- درجة العمران://

7- الشاغل:/
8- القيمة املقدرة: 14،000،000 أربعة عشــر 

مليون دينار عراقي
املنفذ العدل: عقيل خليل اخلرساني

)إخطار(
من/ محكمة قوى األمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ش.م مطر 
شويش مطر كوخان اجلبوري(

الساكن/ مجهول االقامة
اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشره إذا 
او خارجه لإلجابة  كانت داخل العــراق 
عن اجلرمية املســندة اليك وفــق املادة 
)5 و32( ق.ع.د املعدل وبعكســه سوف 
تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة 

ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة 
من وزارة النفط باسم/ 
جعفر صادق دلي، فمن 
يسلمها  عليها  يعثر 

الى جهة اإلصدار...

مديرية زراعة واسط
تنويه

إحلاقا بإعالننا املرقم 3924 في 2022/2/23 املنشــور في جريدة 
الصبا ح اجلديد بالعدد 4848 في 2022/3/1، إذ ورد خطأ في وقت 
إجراء املزايدة وردت الساعة العاشرة صباحا والصحيح الساعة 

التاسعة صباحا.
لذا اقتضى التنويه...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 315/ش/2022
التاريخ: 2022/2/28

إعالن
الى املدعى عليه/ عيسى محمد 

ياسني
أقامــت املدعية )أحــالم نعمان محمد( 
الدعوى املرقمــة 315/ش/2022 في هذه 
احملكمــة تطلــب فيها احلكــم بإثبات 
النســب ولعــدم وجــود محــل إقامة 
معلومة لك عليه قررت احملكمة تبليغك 
مبوعــد املرافعــة 2022/3/30 عن طريق 
النشــر بالصحف احمللية وفي حال عدم 
حضورك ســوف جتــرى املرافعة بحقك 

غيابا وفق األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاض محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

إقليم كوردستان/ العراق
 مجلس القضاء

رئاسة محكمة استئناف منطقة 
كركوك

محكمة االحوال الشخصية في 
كالر

العدد/ 1438/ش/2021
التاريخ/ 2022/2/23

م/ تبليغ
الى املدعى عليه/ ألون محمد قادر

علــي  )منــال  املدعيــة  أقامــت 
صالــح( الدعــوى الشــرعية املرقمة 
احملكمة  هــذه  لــدى  )1438/ش/2021( 
تطلب فيها )تفريق للهجر( ولدى إرسال 
ورقة التبليغ إليك فقد تبني بأنك مرحتل 
الى جهة مجهولة وحســب إشــعار 
مختار املنطقــة، لذا فقد تقرر تبليغك 
مبضمون الدعوى عن طريق النشــر في 
لغرض  يوميتني  محليتــني  صحيفتني 
احلضــور في موعــد املرافعــة املرافق 
)2022/4/4( الســاعة )9( صباحــا وفي 
حال عدم حضورك او إرسال وكيل عنك 

ستجرى املرافعة بحقك غيابا. 
القاضي
 سيروان محمود الزهاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة األحوال الشخصية في 
االسحاقي

التاريخ/ 2022/2/21
العدد/ 356

م/ نشر فقدان
للطلب املقدم مــن قبل املدعوة )زهره 
ربــاح دحام( التــي تروم فيــه نصبها 
قيمة على زوجها املفقود )حسني ياس 
عيفان( قررت هذه احملكمة نشر فقدان 
املدعو )حســني ياس عفيان( الذي فقد 
في محافظة صــالح الدين/ قضاء بلد 
بتاريــخ 2015/12/5 ولم يعرف مصيره 
حلــد اآلن وعلى من يعثــر عليه وتتوفر 
لديــه معلومات عنه االتصــال بذويه 
االســحاقي/  ناحية  )في  الســاكنني 
الفرحاتية  او مركز شرطة  الفرحاتية( 
خالل شــهر من اليوم التالي لنشــر 

اإلعالن.
القاضي
فائق مشعل صالح

فقدان وصل قبض 
فقد وصل القبــض رقم الوصل 
322892  في 2020/12/8  باسم 
حســني حمــود راشــد مببلــغ 
ومائــة  مليونــني   2.150.000
وخمســني ألف دينــار صادر من 
يعثر  الكوت، فمن  بلدية  مديرية 

عليه تسليمه جلهة اإلصدار...

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 501
التاريخ: 2022/2/12

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية 
احلي وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية احلي خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى 
وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 709
التاريخ: 2022/2/28

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية 
احلي وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية احلي خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف 
األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

وزارة الزراعة
دائرة البحوث الزراعية

إعالن مناقصة رقم 2022/2

تعلن دائرة البحوث الزراعية أحد تشكيالت 
وزارة الزراعــة عن وجــود مناقصة جتهيز 
أكيــاس بذور احلنطة لبرنامــج إكثار بذور 
الرتب العليا حملصول احلنطة مصنوعة من 
poly coated paper وحســب املواصفات 
املطلوبــة وبكمية مائة ألف كيس، فعلى 
الشــركات ذات االختصــاص الراغبة في 
املشــاركة مراجعة مقر الدائرة- شــعبة 
والنموذج  املواصفــات  الســتالم  العقود 
مقابل مبلغ )200000( غير قابل للرد على 
أن يتم تســليم العطاءات لغاية الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا يوم األحــد املوافق 

.2022/3/13
املدير العام

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـ FTTH  الوجبة الرابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت – الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك – سمفوني( 
االعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وارضية مبسافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطــاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف يحصل 
املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من قبله ضمن 
الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وفقاً بنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع الى السياسة 
التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شروط العقد. 
فعلى من يجد في نفســه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته على املوقع اإللكتروني 
)Ftth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة 
ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمســكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، 
مدة تنفيذ املشــروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، 
عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتسويق اخلدمة اليهم 
كل ربع ســنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة 
املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى 
وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واستبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولني واملستثمرين من 
االشتراك في هذا املشروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر 
متخصصة من إدارة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وســوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية 
ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح 
واإلحالة املشــار اليها في املوقع اإللكتروني. وسيتم نشــر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني 
أعــاله والذي يعتبر موقعا للتبليغات القانونية املعتمدة للمتقدمني وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا 
عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية 
االعتراض على اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشره على املوقع اإللكتروني( 
علماً بأن وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق 
كل من يقــوم بتقدمي عطاًء وهمياً او ميتنع عن اســتالم كتاب اإلحالة او توقيع العقــد وحتمله كافة األضرار 
التي تلحق باملشــروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة الســوداء 
وتعتبر اإلحالة مفســوخة تلقائيا مع املقــاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املــدد القانونية املنصوص 
عليها في كتاب اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشــروع الوطني 
حق إلغاء املشروع قبل اإلحالة من دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على 
قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع االلكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد 
  )Zain  07822222352   -   07722222352 Asia (  او االتصال عبر األرقام )Subcontractors@ftth.iq( اإللكتروني
لإلجابة عن كافة االستفســارات علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 22 /2022/2 

ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2022/3/6.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس 
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

املوقعمدة االيجاراملساحةالرقمنوع امللكت

قرب الكراج املوحدسنتان20 م882محل جتاري1

احلي الصناعيسنتان33 م3942محل صناعي2

احلي الصناعيسنتان100 م3492ورشة تصليح3

احلي الصناعيسنتان14 م3622محل صناعي4

احلي الصناعيسنتان50 م3822محل صناعي5

احلي الصناعيسنتان100 م3472ورشة تصليح6

احلي الصناعيسنتان200 م3562معمل حدادة7

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

ساحة وقوف 1
سيارات

جزء من القطعة 
جزء من علوة 3000 م446/12 م12 غريباوية

سنة واحدةاخلضروات السابقة

سنتاناحلي الصناعي20 م2322محل صناعي2

سنتانسوق القصابني10 م3782محل جتاري3

سنتاناحلي الصناعي50 م3892محل صناعي4

سنتاناحلي الصناعي100 م3982ورشة صناعية5
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رواية

 
تعترف باســكال صوما في تصديــر روايتها 
»مورينيــا«، الصــادرة مؤخرًا عن دار ســما 
للنشــر والتوزيع في القاهــرة، أنها تصرفت 
روايتها كـ«إلــه يتحكم في  مع شــخوص 
الكــون«، فالكاتب إله برأيهــا، وهو مع ذلك 
يرفض االعتذار لشــخوص روايته الذين وضع 
لهــم مصائر قاســية، والرواية هــي الكون 
الصغير الذي ميكــن أن يتحّكم فيه الكاتب 
بالعبيه وقد ال يرأف بهم، وعلى هذه الطريقة 
فــي احملاكاة تغامــر صوما في كتابــة رواية 
ذات بُعــد ســوريالي جتريبــي تتخطى فيها 
التقليدية لنجد أنفسنا  الروائية  األشــكال 
أمــام رواية ما بعــد حداثية مــن مجموعة 
ســرديات، نظن للوهلة األولــى أن كل قصة 
لها مكانها وزمانها لنقــع في النهاية على 
تقاطع السرديات كلها في حبكة روائية حّرة 
ومفتوحة على الغرائبية واحملاكاة الســاخرة 
للواقع. على أن اعتراف صوما اآلخر أنها أمتّت 
مهماتها مع شــخوص رواياتهــا وبإمكانها 
مغادرتهم بعــد أن حاولت إنصافهم والرأفة 
بهم لكنهم عاندوهــا، هو انعكاس القتراب 
الكاتبــة من »امليتاقص« مــن خالل محاولة 
أنسنة الشخصيات التي هي كائنات من ورق 

وحتويلها إلى كائنات إنسانية.
»تغامر صومــا في كتابــة روايــة ذات بُعد 
األشــكال  فيها  تتخطى  ســوريالي جتريبي 
الروائية التقليدية لنجد أنفســنا أمام رواية 
ما بعد حداثية من مجموعة ســرديات، نظن 
للوهلــة األولــى أن كل قصة لهــا مكانها 
وزمانهــا لنقــع فــي النهاية علــى تقاطع 
الســرديات كلهــا فــي حبكة روائيــة حّرة 
ومفتوحة على الغرائبية واحملاكاة الســاخرة 

للواقع«
»ال تنســوا مظاّلتكــم أنتم فــي مورينيا«، 
و«مورينيــا« هي املدينة املتخيلــة التي تدور 
معظم األحداث فيها، ال يدخلها إال من معه 
مظلة ومن اختار غيمــة، ومن الفصل األول 
تتبّدى لنــا قدرة صوما على اجتراح متظهرات 
عبثية وســاخرة مــن الوجــود كأنها متارس 
اللعب بالكلمات في عملية تفكيك وتركيب 
تعكس نضج الكاتبة الفكري واتســاعه في 
عالم يصعب تفســيره، عــن التفاهة ككنز 
ال يفنــى، واحلق غير املنصوص لكل إنســان 
فــي القتل على األقل مرة في الشــهر، ويوم 
القصاص الذي تعّلق النســاء فيه على حبال 
الغســيل مشــانق لألزواج الذيــن أغضبوا 
حبيباتهم فــي الصيف، »ولها حرية االختيار 

من أي عضو من جســده تريــد أن تعّلقه«، 
وإلفيرا التي تريــد فقط قطع أصابع زوجها 
»ال شــيء يؤلم النســاء كاألصابع. ال أحد 
ميلك سطوة األصابع على األكتاف الصغيرة، 
وهذه النــدوب فعلة هذه األصابع«، والقطة 
)إحدى شــخوص الرواية أيًضــا( التي حتتاج 
إلى االفتراس وواضحة في الدفاع عن حقها 
باألكل واملعاشرة، وبثينة التي فتحت بيتها 
لطالبي النصــح، للرجال مقابــل إهدائها 
فساتني قصيرة، وللنساء الالتي تخّلصن من 
شعر رؤوســهن كنوع من احلرية والالمباالة، 
»لم تكن الشعور القصيرة موضة بل مصيرًا. 
تختاره النســاء ما بعد اخلمسني، إّما بداعي 
النســيان أو التمّرد أو حتى انتقاًما من رجال 
العالم. كان لكّل شعٍر قصير قصة طويلة 
وغالًبا مؤملــة«، وألبرتو الطبيب الذي اعترف 
باخلسارة فتحّول إلى مهّرج ومتّكن من عالج 
ســكان املدينة بالضحك بدل عالجهم في 
العيادة. ومع كل فصل تتكّشف الرواية عن 
قصة جديدة وشخصية جديدة لُنصدم في 
نهاية كل ســردية مبوقف يضع الشخصية 
اجلديدة والهامشــية في الوســط واحلدث 
الهامشــي كحدث أساسي يعيدنا في كل 
مــرة إلى البداية من جديد، في متّرد متواصل 
على النســق النمطي فــي الكتابة واتكاء 
على بنية االســترجاع مع خلّو التسلســل 
الزمني املعتــاد، ومن دون اســتطراد، فكان 
االختزال والتكثيف مــن أهم أعمدة عمارة 
باســكال صوما الروائية، والذي يجيء حتًما 

من اإليجاز في أسلوبها الشعري. 
إال أن أهــم مــا ميّيز كتابة باســكال صوما 
الكتابة  العفوي فــي  التداعــي  ذلــك  هو 
وكأن خيالهــا يعمــل بسالســة ومن دون 
تخطيط مســبق، لنجد أنفســنا أمام نوع 
من الواقعية الســحرية التي يتدخل اخليال 
فيها بتلقائية وبغرائبية تشّدنا إلى التأويل 
املتواصل لألحداث، فموســم العســل بات 
يترافق دوًما مع أخبار عاجلة: »بائع عســل 
ُوجد جثة هامدة أمــام متجره أو في غرفته 
أو حتت شجرة«، بتهمة قتل النحل من أجل 
شهده، وال أحد صّدق بائع العسل »غابي« أن 
استخراج العسل ال يعني موت النحل، إلى 
أن ُوجد مقتواًل أيًضا، وحانة ســان سيمون 
التــي ارتبطت بــكل مشــاعر األلم واحلب 
والقلق واألرق والنعــاس والغربة والوحدة ال 
يدخلها إال من معه بطاقة بالهة، ونورا بدأت 
العمل فيهــا إلعالة إخوتهــا بعد أن هجر 
والدها أمها، وغّيرت اســمها إلى »بو علي«، 

حيث اســتدرجت »أشــرف« )وهو نفســه 
»غابي« في حكاية بائع العسل( ذات ليلة وملا 
انفردا لوحدهما في احلانة وحاول اغتصابها 
قتلته بســكني في بطنه. لكن نــورا التي 
اغتصبها والدهــا وهي صغيرة كانت ترغب 
باالنتقام من الرجال كلهم »لم تكن تشعر 
بأنها قتلته فعاًل. كان سكينها ينتظر منذ 
سنوات رجاًل ليقتله. في مرات كثيرة كانت 
تفّكر بقتل والدها، لكنها قتلت أشرف بداًل 
منه. في قرارتها لم تكن تشعر بذنب كبير، 
كان قلبها مطمئنًّا شــاعرًا بأن من ُقتل هو 
والدها«، وحني عادت نورا في ذاك املساء وقد 
قتلت أشــرف، وسمعت همســات والدها 
وأمها أفرغــت غضبها فيهما ثم شــّكت 
نفسها بســكني وماتت و«أشيع في املكان 
أن شــبًحا مّر في املدينة، أخذ أشرف ونورا، 

أما بو علي، فكان فكرة اختفت متاًما«. ورّوج 
رفاق غابي )أشــرف( أنه قد ُقتل بسبب بيعه 
العســل. أما نينا فتحتفظ في دُرج خزانتها 
غابي.  وبقميص عشــيقها  زوجهــا  بجثة 
وعلى هذه الطريقة من الســرد املتشــابك 
والقص داخل القص تكتب صوما سردياتها 
الســوريالية املكّثفــة باإلحــاالت الداللية 
واحدة  البصرية في حبكــة  واملشــهديات 
خفية تثير فينا الدهشــة فــي كل فصل 

وتتكّشف حكاية تلو أخرى.
»أهم ما ميّيــز كتابة صوما هو ذلك التداعي 
العفوي فــي الكتابــة وكأن خيالها يعمل 
بسالســة ومن دون تخطيط مسبق، لنجد 
أنفســنا أمام نوع من الواقعية الســحرية 
التي يتدخل اخليال فيها بتلقائية وبغرائبية 

تشّدنا إلى التأويل املتواصل لألحداث«

تتبع باســكال صوما حركــة الواقع بقّص 
خيالي وتراجيدي في آن واحد، فال يخلو فصل 
من فصول روايتها من التقاط أحزان عميقة 
مــن مجتمعنا، في توثيــق للوجع والعتمة 
والوحدة بنسخ متعّددة، »هناك نساء يولدن 
مقتــوالت، فيما تُقتل أخريات على مرأى من 
اجلميع، وأكثر من مــرة. يحدث ذلك كله وال 
تنزل دمعة واحــدة أحيانًا. التأنيث كان دوًما 
تصنيًفا للنقص. حتى ’اجلرمية’ جعلوها تتأّنث 
حتى يبرأ اجلميع، وتدان وحدها«، و«الســجن 
هو اجلسد. أجساد النساء سجونهّن«. وفي 
الســجن الذي هو نســخة طبق األصل عن 
ســجون بيروت »ليس مقّررًا أن يخرج الناس 
من املكان أحياًء أو موتى، ليس مقررًا إن كانوا 
ســيخرجون أو ال. لكّن كثيرين كانوا ميوتون 
من شــّدة الصمت، أو يصابــون باجلنون، أو 
األمراض العقلية. حتى وســائل االنتحار لم 
تكن متوّفرة بالضرورة«، و«في ليلة املطر فرغ 
الشارع متاًما، وبات غوســتافو وحيًدا. شعر 
بألم فــي القلب، انتبه إلى كــم هو وحيد، 
واألمر ال يقتصر على ليلة واحدة، إنها حياة 
بأنه  كاملة بصباحاتها ومســاءاتها. شعر 
منعزل وقد تُرك في العالــم. كان راغًبا بأي 
شــيء حتى إنه كان مستعًدا ليجري مع أي 
شخص حوارًا عن غالء أسعار اجلنب والطحني 
وكان جاهزًا ليبدي تعاطًفا وتفهًما ألي قصة 

حزينة قد يرويها له أحد«.
وفي ســردية مؤثرة جًدا لبحث »ســام« عن 
أمه التي ابتعدت عنه حني قررت هجر زوجها، 
ســيطلب »ســام« أن تكون مهمته جمع 
اجلثث في رغبة منه ملصادقة املوت بطريقة 
مــا، »كان يفّكر في أّن اجلثث التي يلّمها قد 
تشــفع له معها. وإن كانت ميتة حًقا، رمبا 
يخبرها أصدقاؤها الضحايا إذا التقوها، عن 
صبّي أخــرق حزين ال مهنة له ســوى جمع 
اجلثث بعد املعارك. رمبا يخبرونها أنه أســمر 
ونحيٌل جًدا وأّن له شــامتني بارزتني في خّده 
األيسر«. سيدخل ســام السجن محتفًظا 
برسالة مؤثرة من أمه تنهيها بجملة »كنت 
أود كثيرًا أن أحبك كما ينبغي«. والســجن 
العزلــة، فالزنازين  إليه مــن يطلبون  يلجأ 
حتوي أبطااًل من احلرب، قرروا متضية حياتهم 
في غرفة وعدم رؤية أحد. حتوي أيًضا نســاًء 
هاربات من اجلحيــم وأطفااًل غير راغبني في 
احلياة، فيرســمونها على شكل موت. هناك 
أيًضا مســّنون وغريبو أطوار وراقصات باليه 
ومغّنو »راب«. كثيرون كانوا يعانون من ذنوٍب 
ال تعّد جرائم، لكّنهــم كانوا محتاجني إلى 

قصــاص، إلى نهايــة ما. وعنــد اخلروج إلى 
احلرية ســيلتقي سام بأمه خارجة مثله من 

العالم الذي اختاراه للعزلة، السجن.
»تســتولي الفانتازيــا علــى جانــب كبير 
من ســرد صومــا وترتبط بالُبعــد الفكري 
للكاتبــة، فكانت لها وظيفتهــا الواقعية 
الكاتبة  ســّخرتها  بحيث  والسيكولوجية 
ألغــراض فنيــة تتضمــن النقــد واحملاكاة 
والســخرية املفعمــة باأللــم فــي إخراج 
بالوجود  ملتصقــة  بصريــة  مشــهديات 

تعكس روح املدينة ومعاناتها«
بلغة  أجــزاء حواريــة  أيًضا على  ســنعثر 
شــفافة في معظم فصول الرواية تشّكل 
ركيزة للنفاذ إلى العوالم الداخلية لإلنسان 
في تكريس للواقعية من مكان آخر، نقرأ في 
إحدى احلواريات: »- لقد خسرِت امرأة وطفاًل/ 
- لقد خســرُت الرغبــة. الرغبــة أهم من 
األطفال/ - هل جئــِت لتجدي الرغبة هنا؟«. 
وفي متثيل عميق لآلالم التي يُحدثها اآلخرون 
فينا وكأنها فعل القتل، فيما نبقى على قيد 
احلياة نقرأ في حوارية أخــرى: »- هناك دوًما 
قاتل أو قاتلة فــي الباحة اخلارجية للجرمية، 
قاتل ال يحمل ســكيًنا وال مقصلة. يحمل 
فقط قلًبا باردًا وعلبة سجائر/ - القتل يأتي 
غالًبا قبل املوت بســاعات أو أشهر أو حتى 

سنوات«.
في رواية باســكال صوما األولى »أســبوع 
فــي أمعاء املدينة«، التي حــازت جائزة وزارة 
الثقافة اللبنانية للرواية الناشــئة، الكثير 
من الفانتازيا؛ هنا أيًضا تســتولي الفانتازيا 
على جانب كبير من ســرد صومــا وترتبط 
بالُبعــد الفكــري للكاتبــة، فكانــت لها 
وظيفتها الواقعية والســيكولوجية بحيث 
ســّخرتها الكاتبة ألغــراض فنية تتضمن 
النقد واحملاكاة والسخرية املفعمة باأللم في 
إخراج مشهديات بصرية ملتصقة بالوجود 
تعكــس روح املدينة ومعاناتهــا، ما يّذكرنا 
بـ«أشــباح« أندريه بالتونوف في إخراج صور 
للمجتمع الروســي آنذاك، وهــو ما متكنت 
صوما من النفاذ إليه في تصوير مجتمعاتنا 
الهّشــة متكئة على خلفيتها الشــعرية 
بكتابني ســابقني لها »تفاصيل« و«فاصلة« 
وفي ذلك تقول فــي روايتها احلالية: »ضعي 
فاصلــة. النقطة عالمة للمــوت والنهاية. 
فلنجعلها فاصلة. فاصلة صغيرة في عالم 

مملوء بالنقاط النهائية«!

* عن الضفة الثالثة 
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دراسة

واجبا وظيفيــاً، وليس إبداعيا، والكتابة 
التواتيــك دائما، وهي تفرض نفســها 
عليك، وهو ما وقفت عنده في )صحيفة 
بشــر بن املعتمر(؛ وأبو ســهل بشر بن 
املعتمر )٢٢٠ه ( من بلغاء املعتزلة وكبار 
الفصحاء، يؤكــد أن األديب ليس بقادر 
علــى اإلبداع في كل حلظــة، وال يواتيه 
القول في كل زمن، وهذا شاعرنا الفرزدق 
يقول، ورمبا مرت علي ساعة ونزع ضرس 
أهون علي من أن أقول بيتا من الشــعر، 
ولقد رأيت شاعرنا رشدي العامل صادقا 
مع نفسه، ومع محاوره ومع قرائه، لدى 
إجابته عن ســؤال وجهه له الشــاعر 
العراقــي املغترب عدنــان الصائغ؛ عن 
حلظة اخللــق، حلظة كتابــة القصيدة، 
كيف تكون عند الشــاعر العامل، هذه 
اللحظة أين تكــون على خارطة الزمان 

واملكان؟
الشاعر رشدي يؤكد حملدثه، ليس لكتابة 
القصيدة زمن، وليست هناك حلظة، إن 
الشــاعر احلقيقي هو الذي يعيش كل 
حلظاته شــعريا: زماناً ومكانــاً.. وتولد 
القصيدة عندي بأشــكال مختلفة، ال 

مكان وال زمان مليالد أية قصيدة.

وأنــا أقــرأ جــواب شــاعرنا، تذكــرت 
وليــم  األمريكــي  الروائــي  جــواب 
الرواية  صاحــب  فوكنــر)١٨٩٧-١٩٦٢( 
أوقات  عن  والعنف(  )الصخب  الشهيرة 
البروفســور  حملــاوره  مؤكداً  الكتابــة، 
رئيس قسم  اليوغسالفي ماركوفيتش، 
اللغــة اإلنكليزية في جامعــة بلكراد، 
وقتذاك، إنه يكتب حني يشــعر بالرغبة 
في الكتابة، وليــس هناك قانون لذلك. 
تنظر ص١٤٨ من كتــاب ) وليم فوكنر 
فــي صخبه وعنفــه( ترجمــة وإعداد 
الناقد العراقي الدكتــور جنم عبد اهلل 
كاظم)٢٠٢٠( الذي أصدرت دار الشــؤون 
الثقافيــة العامة ببغداد طبعته األولى 

سنة ٢٠٠٥.
الريب إن املرض الوبيل قد عصف بجسد 
شاعرنا رشدي العامل، الرقيق والنحيل، 
املرض الناجت عن املعاقرة الدائمة للخمر، 
واملعتقالت  الســجون  فضال عن عذاب 
التي دفــع ضريبتها الباهظــة، وهو ما 
العظمية(  املفاصل  ارتخاء في  بـ)  عرف 
فضال عن تعب في النظر، حتى أمســى 
في ســنواته األخيــرة مالزمــا غرفته 
الــدار الصغيرة،  املطلة علــى حديقة 
أطلق عليها اســم جنله البكر املهاجر 
)علي(، وأطلق هذه التســمية ) حديقة 
علي( على مجموعته الشعرية األخيرة 
الصــادرة في حياته- كما أشــرت آنفا- 
هــذا الضعف التدريجــي في الصحة، 
الذي كاد يتحول إلى عجز تام بســبب 
اســتمرار تداويه بالتي كانت هي الداء- 
علــى لغة أبي نــواس- جعلت قصائده 

األخيرة تكتظ بصور املوت والرحيل.
اشــتاق أن أكتب، ما ال يكتــب الليلة/ 
اســتل مــن عمــق جراحي الشــوك 
والســكني/ وأزرع الغلة/ أريد أن أضحك، 
أذرو فــي مهب الريح/ دمي وأســتلقي 
وحيداً/ أدفن األحزان حتت الطني/ لكنني 

اصمت مخذوال/ وقلبي متعب جريح.
وهو ما عاناه بدر شــاكر السياب)١٩٦٤( 
في أيام مرضه األخيــرة، إذ جفاه وطنه 
وطردتــه مديرية املوانــئ العامة- وكان 
أحد موظفيها- من أحــد دورها، لكثرة 
غيابــه عن العمل! وفتح املستشــفى 
األميــري بدولة الكويــت ردهاته أمامه 
لتطبيبه، حتى إن أستاذي الدكتور جالل 
اخلياط)٢٠٠٤( في كتابه املهم )الشــعر 
العراقي. مرحلة وتطــور( الذي أصدرته 
عام١٣٩٠ه -١٩٧٠يذكر  ببيروت  صادر  دار 
أن األستاذ خليل الشيخ علي عثر على 
أخريات  بدر  نظمها  قصائد كالسيكية 
حياته منهــا قصيدة خاطب بها اإلمام 
عليا، جاء في آخرها: كن شــافعي يوم 

أبيات  األمم، فضال عن  تسعى باســمك 
جاء فيها: 

إلهي ملاذا تخليــت عني/ وخيبت ظني/ 
وأدميــت قلبي/ وأدمعــت عيني/ إذا لم 
أعاتبك أنــت الرحيم/ فمن أعاتب فيمن 

أراه؟ تنظر.ص.١٧٥
أو قوله: ســأعجز، بعد حني/ عن كتابة 
بيت شــعر، في خيالي جال/)..(/ ألكتب، 
قبــل موتي، أو جنونــي،/ أو ضمور يدي، 
مــن اإلعياء،/ خوالج نفســي، ذكرياتي، 
كل أحالمي،/ وأوهامي،/ وأسفح نفسي 

الثكلى على الورق.
وإذ عيب على الشعراء؛ غالب الشعراء، 
أزمان  منــذ  وأماديحهــم  تكســبهم 

متطاولــة وحتــى اآلن، وفــي الباصرة 
التكســب  شــعراء  شــيخ  والذاكرة، 
واملديح، أبي الطيب املتنبي، فإن شاعرنا، 
شــاعر احترام الذات، وال أقول شــاعر 
االلتزام، ألنــي ال أرغب في هذه الصفة، 
النعت، كان متطابقا مع ذاته ونفســه 
ومبادئه، فهو إن لم يســتطع أن يقول 
يريد قوله، ألســباب معروفة  الذي  كل 
شــتى، فإنه ما قال الــذي ال يأتلف مع 
آرائه وأفكاره وقيمه، كان صادق اللسان 

واجلنان.
حدثنــي صديقي املثقــف ) منذر عبد 
عبــاس املفرجي( وكان يــزوره في دارته 
املتواضعة خلف مستشــفى اليرموك 

ببغداد، إنه زاره مرة، ليجد أحد الشعراء، 
وكان رئيســا لتحرير إحــدى الصحف، 
وكادرا متقدمــا فــي احلــزب احلاكــم 
اوانــذاك، يغادر غرفة رشــدي منزعجا 
غضبان أســفاً، وفهم صديقي الراحل 
منذر)٢٠٢٠( إن الشاعر-وهو من أصدقاء 
رشــدي احلميمني- كان يحــاول أن يدرأ 
عنه أذى العسس والوشاة واخملبرين، بأن 
يكتب شــيئا يحبط هؤالء ويخرسهم، 
ويكون دريئة له، لكنه رشــدي الذي لم 
يقبل بإباء وشمم، مع احترامه الشديد 
أن يكتب شيئا خارج  لصديقه الطيب، 

منظومة قيمه وقناعاته وأفكاره.
كان لهذه الرحلــة احلياتية القصيرة أن 
تنتهي، هذه الرحلة التي جتاوزت النصف 
قرن قليال، والــذي عمل على تقصيرها، 
االنغمار في العمل السياسي واالرمتاس 
فيه، وما يجلب ذلــك على صاحبه من 
أذى نفســي وجســدي، وال ســيما إذا 
كان صادقــا مع نفســه مثل رشــدي، 
أمــا احلرباويــون فال خــوف عليهم وال 
هــم يحزنون، ذلك أن دولنــا ال تقلد من 
يخالفها سياسيا- حتى وإن كان أعظم 
املبدعــني واملفكرين- ال تقلده وســاما 
بل تقلده ارفــع معتقالتها- كما يقول 
صديقي أبو اجلود؛ الشاعر احلطاب جواد-
! فضــال عن ارمتاس باخلمــر، وخالف مع 

الزوجة، ورهافة حس ال بل توقده.
كل هذه الباليا عجلت برحيل الشــاعر 
امللتزم، الشــاعر الرومانســي، شــاعر 
املكثفة؛  القصيــدة  شــاعر  الومضة، 
الشيخ  وأبوه  )العاني(  العامل  رشــدي 
يصرخ وهــو يرى ابنه يــودع ثرى مقبرة 
وليدي..  بأبو غريب )مع السالمة  الكرخ 
يا موهوب؟!( واملواهــب في بالدي تكون 
عبئا مضافا علــى أصحابها، ويوم يزور 
القاص والروائي مهدي عيســى الصقر 
)٢٠٠٦( صديقــه القاص املبــدع؛ الذي 
اعتــزل الدنيا، ومات قبــل أن ميوت، عبد 
امللك نــوري )١٩٩٨( يوم يزوره في منزله، 
ويبلغه بوفاة الشــاعر رشــدي، صمت 
قليــال، ثم متتــم كأنه يحدث نفســه: 

حسنا فعل.
يقــول الصقــر: أحزنتني نبــرة اليأس 
في صوته املنكســر. أكان يتمنى مثل 
هذه النهاية لنفســه؟ تنظر.ص.٨٦ من 
الكتابة. مذكرات ويوميات(  )وجع  كتاب 
الثقافية  دار الشــؤون  للصقر. طبعته 
العامة ببغداد سنة ٢٠٠١، طبعة أولى.

شكيب كاظم

يعد الشاعر رشــدي العامل- املولود في 
مدينة عنة بأعالي الفرات العراقي سنة 
١٩٣٤، واملتوفى ببغداد في التاسع عشر 
مــن أيلــول ١٩٩٠- من شــعراء ما بعد 
الرواد: نازك ، وبدر، وبلند احليدري، وشــاذل 
طاقة، اجليل الذي واجه احلياة السياسية 
العاصفــة، إثر متوز ١٩٥٨، مثل: يوســف 
الصائــغ، وســعدي يوســف، ومحمود 
البريكان، وخالد علي مصطفى، و،و، ولقد 
عــرف بكتابة القصيــدة املكثفة، أو ما 
تعرف بـ) قصيدة الومضة( وقد كتب في 
هذا اللون الشــاعر سامي مهدي، فضال 
عن أستاذي الدكتور كمال نشأة، الباحث 
والشــاعر املصري، مع أن لرشدي قصائد 
طويلــة مثل قصيدته )احلســني يكتب 
قصيدتــه األخيرة( فهــي قصيدة قناع، 

طّعمها بالكثير من الرموز والكنايات.
وإذ وصــف بعــض النقــاد، شــعره بـ) 
ماجد  الناقــد  ومنهــم  الرومانســية( 
الســامرائي، فــإن رشــدي العامــل ما 
تعامل معها بحساســية سلبية، كونه 
بالهم السياسي احلزبي،  شاعرا منغمراً 
بالفردانية والبعد  والرومانســية، توحي 
عن الهــم العــام للمجتمــع، بل كان 
يبهجه هــذا الوصف، بل األدق ال يزعجه 
هــذا الوصف، حتى أنــه يعابث صديقه 
الناقــد العراقي املغتــرب؛ الدكتور حامت 
محمد الصكر، يوم يهديه نســخة من 
ديوانــه األثير إلى نفســه )حديقة علي( 
وهــو آخر ما صدر له فــي حياته؛ يهديه 
نســخة مــن ديوانــه مؤرخة فــي ١١/
كما  مشاكسا-  إهداء  مدونا  متوز/١٩٨٦، 
يصفه حامت الصكر-) أخي حامت ســأظل 
شاعرا رومانســيا( ! لقد كان يشير إلى 
دراســة كتبها الصكر عنه، أوضح فيها 
ذيــوع نبرة غنائية وجو رومانســي يؤطر 
قصائد رشــدي! تنظر دراسة الصكر في 

مجلة )األقالم(١٩٩٢
رشــدي العامل، ما وجد أن وصف شعره 
التي تعنــي- في بعض  بالرومانســية، 
صورها- الذاتية، ما وجد في ذلك منقصة 
رومانســية شعره، كما  أو مثلبة فأكد 
أكد فتى النقد العراقي عبد اجلبار عباس 
)١٩٩٢( )انطباعيتــه النقدية( يوم ركب 
واملدارس  احلداثــة  موجة  نقادنــا  بعض 
االنطباعية  وأضحــت  احلديثة،  النقدية 

في عرفهم عيبا!
اإلبداعي،  بالهم  يدعي بعض املشتغلني 
مواظبتهــم علــى الكتابة فــي أوقات 
محــددة من يومهــم، وكأنهــم يؤدون 

رشدي العامل شاعر احترام الذات والرومانسية
والقصيدة المكثفة.. الومضة

الشاعر رشدي يؤكد 
لمحدثه، ليس لكتابة 

القصيدة زمن، وليست 
هناك لحظة، إن الشاعر 

الحقيقي هو الذي يعيش 
كل لحظاته شعريا: زمانًا 
ومكانًا.. وتولد القصيدة 

عندي بأشكال مختلفة، ال 
مكان وال زمان لميالد أية 

قصيدة.

رشدي العامل



9 األربعاء 2 آذار 2022 العدد )4849(منوعات

Wed. 2 Mar. 2022 issue (4849(

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
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ملونشريط
المنظفات المنزلية تعرضك
لتلوث يعادل عادم السيارة

تزايد استخدام منتجات التنظيف بشكل كبير في السنوات 
القليلة املاضية، في ظل انتشــار وباء “كوفيد 19، لكن هذا 

األمر قد يحمل في الواقع مخاطر صحية.
ومن خالل تسجيل مالحظات في الوقت الفعلي في “ظروف 
داخلية واقعيــة” حتاكي عمل عمــال النظافة احملترفني في 
األماكن املغلقة، وجــد الباحثون، في الواليــات املتحدة، أن 
املنظفات التجاريــة لتعقيم األســطح الداخلية قد تودع 
جزيئات ملوثة صغيرة في املســالك التنفســية لإلنســان 

مبعدالت مساوية أو أعلى من الهباء اجلوي من املركبات.
وقد يكون للنتائج اجلديدة تداعيات على أولئك الذين عملوا 
بكثافة باستخدام البخاخات املطهرة أثناء جائحة “كوفيد 

.”19 -
وقادت الدراسة، التي نُشرت في Science Advances، كولني 

روزاليس، عاملة البيئة في جامعة كاليفورنيا ديفيس.
وتقــول روزاليــس وزمالؤهــا في الورقــة البحثيــة: “أحد 
االضطرابات التي أدخلها البشــر علــى البيئة الداخلية هو 
اســتخدام منتجات التنظيف والتطهير املنزلية، وبعضها 

يحتوي على روائح طبيعية، مثل احلمضيات أو الصنوبر”.
ومــن احملتمــل أن تتأثر حــاالت التعرض فــي أماكن العمل 
والســكن التي تؤدي إلى آثار صحية ضــارة بزيادة التطهير 
الكيميائي لألســطح الداخلية أثناء جائحة فيروس كورونا 

.2019
ويعــرف العلماء أن تنظيف األســطح الداخلية باملطهرات 
ميكن أن يولد ملوثــات داخلية ثانوية مثــل الغازات والهباء 
اجلوي. ولكن كانت هناك دراســات قليلة تتبع تكوين الهباء 

العضوي الثانوي في ظروف داخلية واقعية.

بحار أوكراني يفشل في اغراق يخت روسي فاخر  
أفــادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية بــأن بحاراً أوكرانياً 
حاول إغراق يخــت فاخر في البحر األبيض املتوســط تعود 
ملكيتــه لرجل أعمال روســي، انتقاماً من الغزو الروســي 

ألوكرانيا.
وذكــرت صحيفة ديلي ميــل البريطانيــة، ان قيمة اليخت 
»ليدي أناستاسيا« تبلغ قرابة 7 ماليني دوالر، وتعود ملكيته 
أللكســاندر ميجيف، الرئيس الســابق لشــركة الطائرات 
املروحية الروســية، والتي اســتحوذت على شركة تصنيع 

األسلحة »روستيك«.
وأشارت الصحيفة إلى أن البحار األوكراني الذي لم يكشف 
عن اســمه، حاول إغراق اليخت في مايوركا قبالة الساحل 

اجلنوبي الشرقي إلسبانيا.
وأحبطت الشرطة اإلسبانية محاولة التخريب التي أرجعها 
منفذها إلى كون مالك اليخت يبيع أســلحة تستخدم في 

قتل األوكرانيني.
وقال البحار »ال أشعر بالندم على اإلطالق، ولو رجع بي الزمن 

إلى الوراء لكررت ما كنت أنوي القيام به«.
وذكرت وســائل إعالم إســبانية، أن البحار قرر إغراق اليخت 
الذي يصل طوله لـ156 قدما، بعد بدء الهجوم الروسي على 
أوكرانيــا، عن طريق فتح صمامات املاء باملركب الذي يضم 5 

مقصورات.
وزعم باقي أفراد الطاقم بأن البحــار األوكراني لم يخبرهم 
بخطتــه، ولكنه طلب منهم تــرك اليخت عندما بدأ بضخ 

املاء إلغراقه.
ومتكن احلرس املدني اإلســباني من إنقاذ املوقف بعدما غمر 

اليخت باملاء جزئيا، حيث ظل مرتبطا مبرساه.
واعترف البحار مبســؤوليته عن احلــادث، إال أن القاضي أفرج 
عنه، ولم تفد وســائل اإلعالم اإلســبانية فيما إذا كانت قد 

وجهت إليه تهمة جنائية.

البصرة - سعدي السند: 

من النعــم العظيمة التي تتميز 
بها مدرسة املوهوبني في البصرة، 
وجــود كوكبــة مميزة جــدا من 
الطلبــة والتالميــذ الذين كلما 
احتيت الفرصة لهم للمشــاركة 
في بطولة او مسابقة او ما شابه 
ذلك حصــدوا فيها األلقاب ونالوا 

أعلى املراتب والدرجات.
وفي هذا الصــدد، حقق الطالب 
مصطفى محمــد عبد احلي من 
مدرســة املوهوبني فــي البصرة 
)أنا  إجنــازا راقيا فــي مســابقة 
اجمللس  نظمهــا  التي  موهــوب( 
العربــي للموهوبــني واملتفوقني 
حــني احتــل املرتبــة الثانية في 
مجــال األدب بعد أن أعلنت نتائج 

املسابقة
الطالب  مشــاركة  جــاءت  وقد 
مصطفــى ضمن ٢١٧ مشــاركا 
من ١١ دولــة عربية ضمن مبادرة 
متثيل الشــباب العربــي املوهوب 
في مسابقة ) أنا موهوب(  والتي 
يســعى اجمللس مــن خاللها إلى 
القيادات  إيجــاد مجتمــع مــن 
املوهوبــة،  الشــابة  والكــوادر 

واملبدعــة ذات التعليم والقدرات 
املتميــزة، ما يدعــم التحول إلى 
التنمية  وحتقيق  املعرفة،  مجتمع 
املســتدامة عــن طريــق حزمة 

متميــزة من البرامــج واملبادرات، 
املســابقة وكذلك  ومنها هــذه 
وتنمية  املوهوبــني،  الطلبة  دعم 
مهاراتهم  وصقــل  مواهبهــم، 

وقدراتهم في عدة مجاالت األدب، 
الرســم، العلــوم وعــن اجنازاته 
العلمية ضمن وجوده كطالب في 
مصطفى  قال  املوهوبني  مدرسة 

كنــت ضمــن عــدد مــن طلبة 
بحوثا  نشــروا  الذين  مدرســتنا 

علمية في مجالت عاملية رصينة
املعهد  مجلــة  نشــرت  حيــث 
واملواد  الفيزياء  األمريكي لعلــوم 
املتقدمة وضمن مســتوعبات دار 

النشر العاملية بحثي.
العاملية  العلمية  اجملالت  وهي من 
األبحاث  تنشــر  والتي  احملكمــة 
العلميــة الرصينــة وهي متتلك 
بيانات  قاعدة  ضمن  تاثير  معامل 
سكوباس الهولندية املتخصصة 
في تصنيف اجملالت الرصينة عامليا 
36 الف  والتي تضــم اكثر مــن 
مجلة علمية محكمة وقد اجنزت 
الفطريات  بأخذ عزالت من  بحثي 
التــي تنمو بشــكل طبيعي في 
التربة في مناطــق مختلفة من 
البصــرة، ومن جانــب اخر مت اخذ 
مسحات من شــمع االذن لطلبة 
مدرســة املوهوبني فــي البصرة 
البكتريــا املوجودة في  ومت تنمية 
زرعية،  اوســاط  االذن على  شمع 
ليتم فيما بعــد معاجلة البكتريا 
بواسطة الفطريات التي مت عزلها 
من التربة. واستنتجت من البحث 
تربة  املعزولــة  الفطريــات  بــان 
البصرة تعد مصدر غني باملركبات 

الطبيعية ذات طيف واســع من 
النشاط البايلوجي، فيما اظهرت 
نشــاطا كبيرا  الفطريات  هــذه 

مكضاد للبكتريا.
وعن نّصــه الذي فاز بــه باملرتبة 
)أنا موهوب(  الثانية في مسابقة 
العربي  التــي نظمهــا اجمللــس 
للموهوبــني واملتفوقني في مجال 

األدب قال هذا هو النص 

ألنهم آمنوا باحلبِّ حني رسوا
 و حني جفَّ وفاء الناِس ما يبسوا
 ألنهم فهموا عمق الوجودِ فهم

سوا كلَّ بحٍر فيِه و انغمسوا   تقمَّ
فأصبحوا كل نبٍع للهوى فكما

صحرائَي  فــي  يريــدون  كانــوا   
انبجسوا 

ألنهم حاوروا طيب احلياة فقد
 كانــوا كمــا النخِل، فــي قحِل 

األسى انغرسوا
 ألنهم في كتاِب الباسمني مضوا

 تَدوَّنوا فيِه درساً بعدها دُرِسوا
كأن فــي وجههــم مــن فــرِط 

طيبتهم
وحُي السعادِة يأتي كلما يئسوا

تضيق كل املرايا في احلياِة و إن
العيــش  جمــال  منهــم  اردت 

ينعكسوا

متابعة ـ الصباح الجديد:
أوكرانيا  جمــال  ملكــة  ظهــرت 
حتمل  ليّنا،  أناستاســيا  السابقة، 
بندقيــة هجوميــة، وترتدي أحذية 
شــخص  أي  متوعدة  عســكرية، 
يعبر احلدود األوكرانية بقصد الغزو، 
بالقتل، بحســب ما أفــادت موقع 

شبكة »سكاي« البريطانية.
وقالت لينا، التــي مثلت بلدها في 
مســابقة ملكــة جمــال العالم 
2015، فــي رســالة نشــرت على 
حسابها على إنســتغرام، كل من 
يعبر احلدود األوكرانيـــة بقصـــد 

الغـزو سيقتـل. 
وظهــرت لينا في وقت ســابق من 
الشهر اجلاري، على حسابها أيضا، 
فيديو وصــورا لها وهي تتدرب على 

السالح وسط الثلوج.
كانت لينا قد نشــرت صورة جلنود 
مســلحني يغلقــون الطريق، كما 
نشــرت صورة أخــرى تظهر جنودا 
األوكراني،  الرئيــس  مع  يســيرون 
فولودميير زيلينسكي، الذي وصفته 

بـ »القائد احلقيقي والقوي«.
ونشرت لينا العديد من الصور حتت 
وسم »ال للحرب« مؤكدة أن جيش 
بالدها »يحارب بطريقة جتعل حلف 
الناتو هو الذي يتقدم بطلب لدخول 

أوكرانيا«. 
في أحــد املنشــورات، دعــت لينا 
األوكرانيني إلى إزالة جميع إشارات 
على  الصعب  مــن  لتجعل  الطرق 
اجلنود الغــزاة التنقل عبر أوكرانيا، 

وفقا لصحيفة »ذا صن«.

وكتبــت: »تفكيك الفتــات الطرق 
علــى جميع طــرق البــالد. دعونا 
مباشرة  الذهاب  نســاعدهم على 

إلى اجلحيم«.
ملكة  مســابقة  صفحة  ونشرت 
جمــال العالــم على فيســبوك، 
صورتني للينا وهي مبالبس املسابقة 
بجانــب صورتهــا وهي  الدوليــة 
مسلحة ببندقية هجومية، وقالت 
»إنها تتــرك بريق األضــواء، وقررت 
العودة إلى اجليش للدفاع عن وطنها 

ومن أجل سالم وحرية أمتها«. 
لينا حصلت على شــهادة  وكانت 
جامعية في التســوق واإلدارة، كما 
للعالقات  مديــرة  ســابقا  عملت 
العامة في تركيا، فضال عن عملها 

مترجمة، إذ تتحدث 5 لغات.

متابعة ـ الصباح الجديد:
في تغيير جذري يهدف إلى منافسة 
»يوتيــوب«، أعلنــت »تيــك توك«، 
امس  الثالثاء، متكني مســتخدمي 
تطبيقها من نشــر مقاطع فيديو 
تصل مدتها إلى 10 دقائق، بدال من 
احلد األقصى احلالي الســابق البالغ 

3 دقائق.
ويأتي هذا القرار الذي أكده لوكالة 
»تيك  باسم  الناطق  برس«  »فرانس 
تــوك«، بعد أقل من 8 أشــهر على 
زيــادة املــدة القصوى مــن دقيقة 

واحدة إلى 3.
ويأمــل الناطق باســم الشــركة 
التابعــة جملموعــة »بايــت دانس« 
أن »توفر هذه اخلطوة  الصينية في 
املزيــد من الفــرص ملنتجي احملتوى 

علــى الشــبكة فــي كل أنحــاء 
العالم«.

ومن شأن هذا التغيير أن ميكن »تيك 
توك« املتخصصة أصال في مقاطع 
الفيديــو القصيــرة، مــن اقتحام 
»يوتيوب«  بشــبكة  اخلــاص  اجملال 
يتعلق  فيما  مرجعا  تشــكل  التي 
مبحتويــات الفيديو التــي ينتجها 

املستخدمون مباشرة.
وسعت »يوتيوب« في مارس املاضي 
تــوك«، من خالل  »تيك  ملنافســة 
شــورتس«  »يوتيوب  منصة  إطالق 
التي تتيح تســجيل مقاطع فيديو 

تصل مدتها إلى 60 ثانية.
التابعة  »إنستغرام«  دخلت  كذلك 
جملموعة ميتا )فيســبوك ســابقا( 
على خط مقاطع الفيديو القصيرة 

الذي  »ريلــز«  من خــالل تطبيــق 
أطلقتــه فــي أغســطس 2020، 
من  أيضا  مســتخدميها  لتمكني 

تسجيل مقاطع فيديو.
»إنســايدر  في  احملللــة  وأشــارت 
إنتيليجنــس« جازمني إنبرغ، إلى أن 
الفجوة بني »تيك توك« و«يوتيوب«، 
»مقاطع  أن  معتبرة  »ضيقة«،  تعد 
الفيديو الطويلة ميكن أن تســاعد 
تيك توك على العودة إلى مستواها 

السابق«.
وأوضحــت أن »مقاطــع الفيديــو 
ملنشــئي  أيضا  تفســح  الطويلة 
احملتــوى املزيــد من فــرص حتقيق 
الدخــل، وتفتــح البــاب ملزيد من 
أحجــام مقاطع الفيديــو لتنمية 

نشاط تيك توك اإلعالني«.

طالب من البصرة يحصل على المرتبة الثانية
في مسابقة »أنا موهوب» 

من يعبر الحدود سيقتل«.. ملكة
جمال أوكرانيا تواجه الغزو الروسي

»تيك توك« تتحدى »يوتيوب«
في ملعبها المفضل

على مستوى العالم العربي في مجال األدب
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العواصم ـ وكاالت:

قرر االحتادان الدولي واألوروبي لكرة 
القدم استبعاد املنتخبات واألندية 
الروســية مــن كافــة البطوالت 
الرسمية حتى إشعار آخر.يأتي هذا 
القرار على خلفية الغزو الروســي 
املتأثرين  أول  وســيكون  ألوكرانيا، 
به هو املنتخب الروسي األول الذي 
بولندا  الســتقبال  يســتعد  كان 
على ملعبه ضمن امللحق األوروبي 
 FIFA العالــم  إلــى كأس  املؤهل 
قطر 2022™.كما لن يتمكن فريق 
سبارتاك موسكو بذلك من خوض 
مواجهاتي الــدور ثمن النهائي في 
مسابقة الدوري األوروبي إذ كان من 
املقرر أن يلعب ضد اليبزيغ األملاني.

تنتظرها مواجهة  روســيا  وكانت 
على أرضهــا أمام بولندا في الرابع 
والعشــرين من آذار على أن يواجه 
الفائز املتأهل من مواجهة السويد 
وجمهورية التشــيك على بطاقة 
التأهــل ملونديــال قطر.وأعلنــت 
احتــادات كــرة القدم فــي بولندا 
والســويد  التشــيك  وجمهورية 
رفضهــا القاطع ملواجهة روســيا 
في أي مــكان، وذلك رداً على القرار 
األول من الفيفــا بأن تقام مباريات 
محايدة. أرض  على  البيتية  روسيا 

األوروبية  االحتاد  من  العديد  وكانت 
لكرة القدم فــي مقدمتها االحتاد 
احتادات  إلــى  انضمت  اإلنكليــزي 
في  والســويد  والتشــيك  بولندا 
روســيا  رفضها مواجهة منتخب 
حتت أي مسمى في أي منافسة أو 

بطولة كروية.
مــن جانبه أكد متحدث رســمي 
اليويفا لوكالة فرانس برس  بإسم 
، أن نادي اليبزيغ األملاني بلغ رسمياً 
الــدور ربع النهائي من مســابقة 
اســتبعاد  بعد  األوروبي   الــدوري 
املتحدث  موســكو.وقال  سبارتاك 
الرســمي »لن تقام مباراتا اليبزيغ 

وبالتألي  وايابا(  )ذهابا  وســبارتاك 
تأهل اليبزيغ إلى ربع النهائي«.

وكان يتعني على النادي الروســي 
و17 من   10 مواجهة اليبزيغ فــي 
النهائي،  املقبل في ثمن  الشــهر 
علمــاً بأن ســبارتاك هــو املمثل 
الوحيــد الباقــي لروســيا فــي 
املسابقات األوروبية.في املقابل، لم 
يؤكد االحتاد الدولي، بعد طلب من 
وكالة »فرانس بــرس«، ما إذا كان 
تلقائياً  تأهــل  البولندي  املنتخب 

إلى نهائــي ملحق مونديال  بدوره 
قطر  علماً بانــه كان يتعني عليه 
مواجهة روســيا في 24 آذار اجلاري 
في موسكو والفائز منهما يلتقي 

السويد او تشيكيا.
االحتادين  قرارات  روســيا،  وانتقدت 
الدولــي )فيفا( واألوروبــي )يويفا( 
لكــرة القــدم، باســتبعادها من 
تصفيــات كأس العالــم، وتعليق 
الوطنية  منتخباتهــا  مشــاركة 
الدولية. وأنديتها في املســابقات 

تعليق  و«يويفــا«  »فيفــا«  وقــرر 
وأنديــة  منتخبــات  مشــاركات 
املنافســات  جميــع  في  روســيا 
خلفية  علــى  آخر،  إشــعار  حتى 
األراضي  على  العسكرية  العملية 
الروســي  االحتاد  األوكرانية.وقــال 
لكــرة القدم، في بيــان: »القرارات 
ذات طابــع متييزي واضــح، ويضر 
واملدربني  الرياضيني  بعدد كبير من 
واملنتخبــات  األنديــة  وموظفــي 
باملاليني  الوطنية، واألهم من ذلك، 

من املشــجعني الــروس واألجانب 
الذيــن يجب أن حتمــي املنظمات 
الرياضية الدوليــة مصاحلهم في 
املقام األول«.ويعني ذلك اســتبعاد 
منتخب روســيا من املشاركة في 
لنهائيات  املؤهل  األوروبــي  امللحق 
مونديال قطر 2022، حيث كان من 
بولندا في  املقرر مواجهة منتخب 

24 آذار اجلاري.
من جانبــه، أصدر نادي ســبارتاك 
موسكو الروســي، بيانا أعرب فيه 

عن اســتيائه من اســتبعاده من 
الدوري األوروبــي، بعد قرار  بطولة 
االحتادين األوروبي )اليويفا( والدولي 
)فيفا( لكرة القدم، مبديا اعتراضه 
عليه، برغم ضرورة االلتزام به، وأكد 
أن الرياضة »يجب أن تبني اجلسور، 
وال حترقهــا«.وكان الفيفا واليويفا 
قد قررا اليوم، بشــكل مشــترك، 
اســتبعاد كل املنتخبات الوطنية 
واألندية الروسية من املشاركة في 
بطوالتهما حتى إشــعار آخر، وهو 
القرار الذي يتضمن أيضا استبعاد 
»الدب الروسي« من مونديال 2022 
بقطــر، الــذي كان ســيلعب من 
أجله املرحلــة النهائية من امللحق 

األوروبي.
وبهذا القرار لن يخوض ســبارتاك 
نهائــي  ثمــن  فــي  مواجهتــه 
اليوروباليج أمــام اليبزيج األملاني، 
حيث كانت املبــاراة األولى يوم 10 
آذار اجلاري، فيما كانت مباراة العودة 
بعدها بأســبوع، ليتأهــل الفريق 

األملاني مباشرة لدور الثمانية.
وأشار النادي أيضا في البيان »قرار 
االحتادين الدولي واألوروبي تســبب 
في استيائنا، رغم أنه كان منتظرا. 
لألسف، ستذهب جهود فريقنا في 
بطولة الدوري األوروبي أدراج الرياح 

ألسباب بعيدة متاما عن الرياضة«.
ماليني  ميتلك  »ســبارتاك  وأضاف: 
املشــجعني ليــس فــي روســيا 
فحســب، ولكن فــي العالم كله 
أيضــا. جناحاتنــا وفشــلنا كانوا 
مبشاركة عشــرات األشخاص من 
أصعب  في  وحتــى  مختلفة،  دول 
اللحظات، فإن الرياضة، من وجهة 
نظر النادي، يجب أن تبني اجلسور، 
بيانه  النادي  حترقها«.واختتــم  وال 
قائال: »لقــد مت اتخاذ القرار الذي ال 
االلتزام.  نتفق معه، ولكــن علينا 
ســبارتاك ســيركز علــى الدوري 
حتقيق  نتمنى  والكأس.  الروســي، 
الســالم الذي نحتاجه جميعا في 

أقرب وقت ممكن«.

روسيا تندد: ذات طابع تمييزي واضح

االتحادان الدولي واألوروبي لكرة القدم يستبعدان 
منتخبات وأندية روسيا من البطوالت الرسمية

ياوندي ـ وكاالت:
أعلــن وزير الرياضــة الكاميرونــي في بيان 
رســمي أن مــدرب املنتخــب األول لكــرة 
القدم فــي الكاميــرون، البرتغالي أنطونيو 
كونسياسو أقيل من منصبه على أن يخلفه 
جنم املنتخــب الكاميروني وقائده الســابق 
ريغوبير ســونغ في تدريــب املنتخب امللقب 

بـ«األسود التي ال تقهر«.
وجاء قرار إقالة كونسيســاو عقب فشــل 
منتخب الكاميرون في الفوز بلقب كأس األمم 
التي أقيمت على أرضه واختتمت  اإلفريقية 
في السادس من الشهر احلالي.وكان منتخب 
األسود قد ودع البطولة بعد خسارته بركالت 
الترجيح أمام مصر في الدور نصف النهائي 
علماً بأنه حصل عقب ذلك على املركز الثالث 
بتغلبه بــركالت الترجيح أيضاً على بوركينا 
فاســو )5-3( بعد التعادل في الوقت األصلي 
للمبــاراة )3-3( علماً بــأن الكاميرون كانت 

متأخرة في الشوط األول بثالثية نظيفة.
ويعــد قلب الدفاع الســابق ســونغ البالغ 
من العمــر 45 عامــاً، من أســاطير الكرة 
الكاميرونية وســاهم فــي تتويج منتخب 
بالده بلقب كأس األمم اإلفريقية مرتني عامي 
2000 و2002 كما حصل مع بالده على املركز 
الثاني في كأس القــارات عام 2003.وحصل 
سونغ على لقب الدوري التركي مرتني عامي 
2006 و2008 كمــا فاز مــع ليفربول بكأس 
االحتاد األوروبي عام 2001.ويســتعد املنتخب 
الكاميروني ملواجهة اجلزائر في الدور احلاسم 
من التصفيات اإلفريقيــة املؤهلة إلى كأس 

العالم FIFA قطر 2022™.

الرباط ـ وكاالت:
حصل الوداد البيضاوي على إيرادات ضخمة هي 
األولى له منذ أكثر من عامني، مســتفيدا من 
حضور أنصاره القوي ملبــاراة الزمالك املصري، 
بــدوري أبطال أفريقيا، التي حســمها الفريق 
 300 اإليرادات  3-1.وفاقت هذه  بنتيجة  املغربي 
ألــف دوالر، بعدما طبع الــوداد 40 ألف تذكرة، 

برغم أن امللعب يسع 55 ألف متفرج.
وأكد النــادي أن ايرادات هذه املباراة ســتذهب 
لكافة فروع النادي، وليس فرع كرة القدم وحده، 
مببدأ التضامن لدعم باقي الرياضات التي عانت 
وضعــا ماليا صعبا، في فتــرة غياب اجلمهور.
وتشــير تقديرات من داخل النــادي أن الفريق 
يراهن على حضور قوي ألنصــاره في املباريات 
املقبلــة بالدوري، ومبــاراة بتــرو أتلتيكو بدور 
اجملموعات في دوري أبطال أفريقيا.يأتي ذلك كي 
يضمن النادي املزيد من االيــرادات املالية التي 
قد تساعده على تخطي أزمة منعه من طرف 
الفيفا مــن إجناز بعض التعاقدات، التي حدثت 

في امليركاتو الشتوي املنصرم.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي شــالكه األملاني العريق، املشارك 
حاليا في الدرجــة الثانية لدوري كرة القدم، 
فســخ شــراكته مع عمالق الغاز الروسي 
غازبروم، بعد تســارع أحداث الغزو الروســي 

ألوكرانيا.
وكتــب النادي فــي موقعه الرســمي »قرر 
مجلس إدارة أف ســي شــالكه 04، باالتفاق 
مع مجلس الرقابة، فسخ شراكة النادي مع 
إقليم  انتهاء مدته«.وكان فريق  غازبروم قبل 
الرور أعلن األسبوع املاضي إزالة اسم غازبروم 
عن قميــص ناديه في مبــاراة ضمن الدوري 

احمللي.

سونغ مدربًا أسود 
الكاميرون

إيرادات ضخمة للوداد 
من موقعة الزمالك

نادي شالكه يفسخ 
شراكته مع غازبروم

منتخب روسيا لكرة القدم

مفكرة اليوم
كأس إيطاليا / نصف نهائي 

كأس إسبانيا / نصف نهائي 
فيورنتينا ـ يوفنتوس 

11:30 مساًءفالنسيا ـ أتليتك بيلباو

11:00 مساًء

أبو ظبي ـ وكاالت:
أكد صالح تهلك، مدير بطوالت 
ســوق دبي احلــرة للتنــس، أن 
للسيدات  بنسختيها  البطولة 
حققت   2022 لعــام  والرجــال 
جناحا كبيرا.وشــدد تهلك على 
أن البطولة استعادت كثيرا من 
عافيتها، بعد جتــاوز آثار جائحة 
كوفيــد19-، خاصة مــع عودة 
املدرجات بكامل  إلــى  اجلماهير 

طاقتها.
وأوضح أن هذا انعكس بشــكل 
املتعلقة  األرقــام  ملحوظ على 
بها، وحتديدا ما يتصل بقيمتها 
الســوقية التي جتــاوزت الـ1.2 
مليــار دوالر.وأقيمــت البطولة 
خــالل املــدة مــن 14 إلــى 26 
شباط املنصرم، وشهد األسبوع 
النســخة  منافســات  األول 
في  للســيدات.وأعقبتها  الـ22 
األســبوع الثاني، النسخة رقم 
30 للرجال، وشهدت مولد بطل 
وبطلة جديدين لها لم يســبق 
بكأسها.وتوجت  التتويج  لهما 
أوســتابينكو،  يلينا  الالتفيــة 
للمرة  الســيدات  بلقب بطولة 
األولــى في تاريخها، والروســي 
بطولة  بلقــب  روبليف  أنــدري 

الرجال.
وقــال تهلــك لوكالــة أنبــاء 
اإلمــارات: "كل األرقام املتعلقة 
النجاحات  جســدت  بالبطولة، 
نســخة  حققته  التي  الكبيرة 
2022".وأضــاف: "جاء ذلك  عام 
للعودة  الكبيرة  الرغبة  ظل  في 
مشاركة  ومع  للنشاط،  القوية 

نخبة من أفضل العبي والعبات 
العالم".

انعكس  األمــر  "هــذا  وأكمــل: 
على صعيــد القيمة الســوقية 
للبطولــة، والتي جتاوزت 1.2 مليار 
راعيني  انضمــام  ظــل  في  دوالر، 
جديدين".وأوضح  عامليــني  دوليني 
صــالح تهلــك: "كما إنــه مت بيع 
85 ألف تذكــرة، بعد قرار  حوالي 
الســماح بعــودة اجلماهيــر إلى 
املدرجات بكامل طاقتها".وأضاف: 
"حققــت مبيعات الســوق احلرة 
مــن الهدايا التذكاريــة املتعلقة 
واقتربت  كبيرا  ارتفاعا  بالبطولة، 
من أعلى نسبة مبيعات في تاريخ 

البطولة".
وأكد صالح تهلك أن املســتوى 

الفني املتميز للبطولة والالعبني 
النديــة  جعــل  املشــاركني، 
املباريات. كل  والتنافس ســمة 
وأوضــح إنه لــم تكــن هناك 
املســتويات  في  كبيــرة  فوارق 
بــني العــب ضمــن املصنفني 
أو العب مشــارك  األوائل  الـ10 
التصنيف.وقــال:  خــارج  مــن 
"شــاهدنا مفاجآت كبيرة خالل 
التشيكي  فوز  وأبرزها  البطولة، 
 123 املصنــف  فيســلي،  ييري 
عامليــا، على عدد من األســماء 
الالمعة".وأمت: "تغلب فيســلي، 
على جنــوم تقدمهــم الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش، املصنف 
األول عامليــا، والكنــدي دينيس 

شابوفالوف، املصنف 14".

لندن ـ وكاالت:
كشف آرســنال اإلجنليزي عن 
إلى  وصلت  قياســية  خسائر 
100 مليــون جنيه  أكثر مــن 
)134 مليون دوالر(  أســترليني 
للعام املالي املنتهي في 31 أيار 
2021، مرجعا أغلب األســباب 
كورونا  فيــروس  تأثيــر  إلــى 

املستجد.
وذكرت وكالة األنباء البريطانية 
)بي ايه ميديا( أنه بعد خسائر 
جنيــه  مليــون   50 بلغــت 
أسترليني العام املاضي، سجل 
آرسنال في بيانه املالي األحدث 
مليون  3ر107  بلغت  خســائر 
جنيه أســترليني بعد حساب 
األكبر  اخلسائر  وهي  الضرائب، 

في تاريخ النادي.
ومن ضمن اخلســائر 85 مليون 
أسترليني جاءت بسبب  جنيه 
تأثيــر كورونــا حيــث لعــب 
بحضور  فقط  مباراتني  الفريق 
اجلماهير في ملعب »اإلمارات« 
في   ،2021/2020 موســم  في 
الوقت الذي كانت فيه إجراءات 
متنــع حضور  فيــروس كورونا 
اجلماهيــر فــي أغلــب فترات 

املوسم.
وذكر بيــان للنــادي مصحوبا 
باألرقــام: »نتائــج العام املالي 
املاضي تأثرت بشــدة بفيروس 
إقامة  الذي تسبب في  كورونا، 

موســم  مباريــات  معظــم 
2021/2020 مــن دون حضــور 
»بالنسبة  جماهيري«.وأضاف: 
للمباريــات التــي أقيمت في 
هناك  كانت  اجلماهيــر،  غياب 
لعائــدات  كاملــة  خســائر 
التذاكر )وعائدات أخرى من يوم 

املباراة(«.
»برغم  اللندني:  النــادي  وتابع 
خوض 31 مبــاراة على ملعب 
الفريق )23 في الدوري اإلجنليزي، 
من موسم  مباريات  أربع  منها 
2020/2019، وســت مباريــات 
ومباراتان  األوروبــي  بالــدوري 
فــي الــكأس(، فــإن مباراتني 
أقيمت  املباريات  كل  من  فقط 
ونتيجة  جماهيــر،  بحضــور 
لذلك انخفضــت عائدات بيع 
التذاكر فــي يوم املباراة حوالي 
75 مليون جنيه إسترليني إلى 

8ر3 مليون«.
كان العبــو فريق آرســنال قد 
أجورهم  تخفيض  على  وافقوا 
بنســبة 5ر12 باملئــة خــالل 
فتــرة اجلائحة، ما عوض بعض 
 244 بلغت  التي  النادي  نفقات 

مليون جنيه إسترليني.
وأدى تســريح موظفــني، وبلغ 
عددهم 55 فــي اجململ، وإعادة 
الهيكلــة خالل تلــك الفترة 
لتكاليف  النــادي  إلى حتمــل 
مليون  7ر6  بواقع  اســتثنائية 

جنيه إسترليني.
العائــدات من  إجمالي  وبلــغ 
بيــع الالعبــني 8ر11 مليــون 
الوقت  في  إســترليني،  جنيه 
الذي تفــاوض فيه العبان مثل 
ومسعود  موستافي  شكودران 
أوزيــل )أعلى العــب أجرا في 
تاريخ الفريق( لفسخ عقودهما 

وانتقالهما إلى أندية أخرى.
املالية خلســائر  األرقام  وجاءت 
النادي بعد ســاعات من إعالن 
زيادة في أســعار  النادي عــن 
التذاكــر في املوســم املقبل 

.2023/2022
وســوف تشــهد أول زيادة في 
أسعار تذاكر ملعب »اإلمارات«  
في ثماني أعوام، قيام اجلماهير 
إضافية  باملئــة  أربعــة  بدفع 
ملشــاهدة مباريات الفريق في 

العام املقبل.
»نعلم  بيانه:  آرسنال في  وقال 
أنه ال يرحب أحد بزيادة األسعار، 
لكن هذا القــرار لم يتخذ من 

فراغ«.
وأضاف: »وفــي نهاية املطاف، 
وفي مواجهة اســتمرار ارتفاع 
التكاليف، نحتاج ملواصلة دفع 
النمو في كل مصــادر إيرادات 
النادي، مبــا في ذلــك عائدات 
التذاكر يــوم املباراة، كجزء من 
هدفنا إلعادة مواردنا املالية الى 

التوازن على املدى املتوسط«.

134 مليون دوالر خسارة آرسنالارتفاع القيمة السوقية لبطولة دبي للتنس
 بسبب فايروس كورونا المستجد
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة الشــباب والرياضة، 
ملباراة  اســتعداداتها  تفصيــات 
وضيفــه  الوطنــي  املنتخــب 
األخيرة  قبل  اجلولــة  في  االماراتي 
املؤهلة  اآلســيوية  التصفيات  من 
ملونديــال قطــر 2022.وكان االحتاد 
املركــزي لكــرة القدم، أعلــن ، أن 
سياقي  الرافدين  أســود  منتخب 
 24 العاصمــة بغداد،  اإلمارات في 

آذار اجلاري.
وقال مدير قســم االعام واالتصال 
علي  الشــباب  وزارة  في  احلكومي 
العطواني:«منذ اليوم األول بوصول 
برفــع احلظر عن  اخلــاص  القــرار 
املاعــب العراقية وحتديــدا مباراة 
االمارات املقبلة في تصفيات كأس 
بغداد  فــي  التي ســتقام  العالم 
الــوزارة وبالتعاون مع  أســتنفرت 
العراقي جميع جهودها من  االحتاد 
اجل اجنــاح تنظيم هذه املباراة كل 
لتجهيز  منصبة  ســتكون  جهود 
املتعلقة  التفاصيــل  وكل  امللعب 
بإقامــة الوفــد االماراتي وحضوره 

وتنقاته«.
وأضــاف »فــي النية االســتعانة 
بشركة عاملية متخصصة بتنظيم 
املباريات او اذا لم يكن هناك متسع 
الشــركة  مع  للتعاقد  الوقت  من 
عراقية  بخبرات  االستعانة  سيتم 
الداخل  او  سواء مقيمة في اخلارج 
كأشــخاص  عربيــة  خبــرات  او 
مغتربني لاشــراف علــى تنظيم 

هذه املباراة باالشــتراك مع اجلهود 
مــاكات وزارة الشــباب والرياضة 
واالحتــاد العراقي«.وأكد العطواني 
انه »ستكون هناك تقنية الفيديو 
املدنية  ملعب  في  موجودة  »الفار« 
وتكفــل االحتاد االســيوي بتجهيز 
العــراق بهذه التقنية وســيجري 
التنسيق بشكل كبير مع الشركة 

الناقلــة للمباراة مــن اجل جتهيز 
املتعلقات  وكل  اخلاصة  الكاميرات 
التي من شــأنها اجناح نقل املباراة 
وحســب  وعاملية  حضارية  بصورة 

متطلبات العاملية«.
ذكــر أن ملعــب املدينــة الذي مت 
افتتاحه مؤخرا ســبق وأن احتضن 
املباراة الودية بني العراق وأوغندا في 

الشهر املاضي ، ويتسع امللعب لـ33 
للمنتخب  يسبق  متفرج.ولم  ألف 
العراقي أن لعب مباريات بتصفيات 
آسيا أو كأس العالم في العاصمة 
بغــداد، منــذ تصفيــات مونديال 
2002، فــي خــني ضيــف ملعبا 
البصرة الدولي وفرانسوا حريري في 
مدينة أربيل عدة لقاءات دولية في 

مختلف البطوالت العربية والقارية 
 2014 إلى جانب تصفيات مونديال 
وأيضا األدوار التمهيدية لتصفيات 

مونديال قطر 2022.
مــن جانبه، أعلن االحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم، أن اإلمارات ستضيف، 
أمام  سوريا  مباراة  محايد،  كموقع 
العــراق في التصفيات اآلســيوية 

املؤهلة إلــى نهائيات كأس العالم 
2022 املقــررة فــي قطر.وكانــت 
اجملموعة األولى قد شــهدت تأهل 
اجلنوبية  وكوريــا  إيــران  منتخبي 

للمونديال.
مــن جانب اخر، عــزز فريق الطلبة 
نتائجــه اإليجابية فــي دوري كرة 
القدم املمتاز عندما فاز امس ضمن 
الكهرباء  فريــق  علــى   24 اجلولة 
بهــدف ســجله وكاع رمضان في 
الدقيقة 68، وتعادل الزوراء وسامراء 
ســلبا في ملعب الزوراء، في حني 
النفط فوزا ثمينا على  حقق فريق 
ضيفه أمانــة بغداد بهدف الاعب 

علي رحيم في الدقيقة 90.
األربعــاء  اليــوم  وتســتكمل 
منافسات اجلولة باقامة 5 مباريات، 
زاخو ياقي الشــرطة في ملعبه 
في الســاعة الواحــدة والنصف 
الســليمانية  ملعب  وفي  ظهرا، 
نــوروز والصناعة في  تقام مباراة 
والنصف ظهرا  الثانية  الســاعة 
ويلتقي فــي التوقيت ذاته مبلعب 
الســاحر احمد راضي فــي نادي 
فريق  وضيوفهم  الدار  اهل  الكرخ 
اجلويــة، ويلعب أربيــل والديوانية 
في ملعــب فرانســوا حريري في 
الســاعة السادســة مساء وفي 
نفط  مباراة  تقام  الفيحاء  ملعب 
الســاعة  في  والنجف  البصــرة 
الثامنــة والربع مســاء، وتختتم 
مباريات اجلولة غٍد اخلميس بإقامة 
مباراة امليناء ونفط الوســط في 
ملعــب الفيحــاء في الســاعة 

الرابعة عصرا.

الشباب والرياضة واتحاد الكرة يعززان التعاون 
لتنظيم مباراة المنتخب الوطني واإلمارات 

الطلبة يواصل تألقه وتعادل سلبي للزوراء والشرطة يسعى لتعزيز صدارته للممتاز 
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الطلبة في لقاء أمس

تقرير 

محمد نجم الزبيدي 

يعد االحتــاد املركزي أللعــاب القوى من 
االحتــادات الرياضية املركزيــة ملا يحمله 
باإلجنــازات ومن خال  تاريخ حافــل  من 
مســيرته الطويلة التي توجت بالعديد 
من االنتصارات وحصد االوسمة الذهبية 
و الفضية و البرونزيــة على الصعيدين 
العربي واآلســيوي ومن خــال ذلك فقد 
اجرينــا القاء التالي مــع الدكتور زيدون 

جواد محمد جودي.

ماذا اعددمت من منهاج  ملوسم 2022 
فــي البدء اقــدم شــكري وتقديري إلى 
جريــدة الصبــاح اجلديــد ان االحتاد جاد 
في عمله املســتمر من اجــل النهوض 
القوى  العاب  الرياضية  االلعاب  بعروسه 
العراقيــة التي اجنبت اعــداد كبيرة من 
الرياضــني االبطــال ولســنوات ماضية 
وان املوســم الرياضي اجلديد لهذا العام 
البطوالت  مــن  بالعديد  متخــم   2022
واملشاركات الرياضية سواء كان هذا على 

الصعيد احمللي  والعربي و اآلسيوي.

بطولة األندية باكورة العمل
ولهذا كانت باكورة عمل االحتاد هو اقامة 
بطولة اندية ومؤسســات العراق والتي 
جرت في 2022/1/14 فــي جامعة بغداد 
وان املشــاركة كانت واســعة وللفئات 
والناشئني،  والشباب  املتقدمني  العمرية 
وقد نتج عنها تسمية املنتخب الوطني 
الختراق الضاحيــة وللفئات كافة حيث 
سيشــارك في البطولة العــرب الـ 24 
البحرين  اختــراق الضاحية في مملكــة 
الشقيقة وســبق هذه املشاركة دخول 
بالبصرة  تدريبي  الرياضيني في معسكر 
وملدة 18 يوما وبعد ذلك قام االحتاد بإجراء 
لألشــبال  احملافظات  لعموم  اختبــارات 

والبراعم كل في محافظته.

اكتشاف املوهوبني  
اكد الدكتور زيدون بان نظره االحتاد حول 
اكتشــاف املوهوبــني من هــذه االعمار 
حيث كانــت واضحة ودقيقــه من اجل 
تســميتهم ومشــاركتهم في بطولة 

الشام الدولية التي ستقام في منتصف 
آذار 2022 في ســوريا وكذلك املشاركة 
في البطولة الدولية ألشبال آسيا والتي 

ستقام في روسيا شهر متوز املقبل.
وان هنــاك دورة مصغرة ســتقام للجان 
االوملبيــة التابعــة لدول آســيا، كذلك 
ســتقام بطولــة انديــة ومؤسســات 
القوى في اجلادرية ولكا  العراق لأللعاب 
اجلنســني الدور الثانــي،  ومن خال تلك 
البطولة ســيصار الى تسمية املنتخب 
العراقي للشــباب و الذي سيشارك في 
بطولة العرب في مصر منتصف شــهر 

حزيران املقبل.

التعاقد مع مدربني أجانب 
اشار الدكتور زيدون كذلك ان االحتاد ومن 
ضمن منهاجه هو التعاقد مع مجموعه 
املدربني األجانب من كوبا الســودان  من 
فعاليات  اختصاصــات  وفــي  وبولنــدا 
و  الوثب  وفعاليــات  واحلواجز  الســرعة 
الرمي والعشــاري ولك من اجل الوصول 
للرياضــة اإلجنــاز العالــي الــى افضل 
املدربني  ان  واضاف كذلــك  املســتويات 

العراقيني لهــم دور كبير وفاعل ولديهم 
القدرة والكفــاءة إليصال الرياضيني في 

البطوالت على صعيد العرب وآسيا.

بطوالت عاملية وقارية 
كذلك ســيتم تســمية الرياضيني في 
بطولة العالم للشباب في كوملبيا بداية 
شــهر آب املقبل، وان الهــدف االهم هو 
الدورة االسيوية ودورة التضامن االسامي 
والتي ســتقام في تركيا في شــهر آب 
املقبــل وكذلك دورة االلعاب االســيوية 
للشباب في الصني تشرين الثاني املقبل 
وان هنــاك العديد من الدورات التدريبة و 

التحكيمية ستقام الحقا.
واختتــم الدكتور زيدون جــواد قوله بان 
هناك ملتقى بغداد الدولي االول لأللعاب 
القوى الذي ســيقام في شهر ايار املقبل 
في بغداد وبدعم مباشــر من قبل عدنان 
درجال وزيــر الشــباب و الرياضة احملترم 
وبرعايــة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
امللتقى في  والتي ســيقام  الكاظمــي 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في 

اجلادرية.

المنهاج السنوي لعام 2022 تم وضعه وفق خطط مدروسة 
الدكتور زيدون جواد المدير التنفيذي التحاد ألعاب القوى:

ألعاب القوى في مشاركة خارجية سابقة د. زيدون جواد

اإليراني شريعتي 
يقود وطني الصاالت

الكانوي يعسكر
 في السليمانية 

اتحاد الطائرة يعلن 
مواعيد مباريات مؤجلة 

االستئناف تدعو 
ممثل نادي الناصرية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل املــدرب اإليراني محمد ناظم شــريعتي، إلى 
العاصمــة بغــداد، لقيادة املنتخــب الوطني بكرة 
الصاالت.ووصــل إلى بغداد املــدرب اإليراني محمد 
ناظم شريعتي ، متهيداً لقيادة منتخب كرة الصاالت 
خال االستحقاقات املقبلة.وأضاف أن ناظم سيوقع 
على عقد تدريب املنتخب الوطني للصاالت وبعدها 
سيقدمه احتاد الكرة لوسائل االعام، حيث سيعلن 
االحتاد عن منهاج منتخب الصاالت املقبل عبر مؤمتر 
صحفي.يذكر أن شريعتي من مواليد 1969 وحصد 
لقب كأس آســيا مرتني مع املنتخــب اإليراني في 

2016 و2018.

إعالم اللجنة األولمبية
يجري املنتخب الوطني للكانوي معســكراً تدريبياً 
مبدينة الســليمانية في كردســتان العراق يستمر 
شهراً كاماً.أعلن ذلك رئيس االحتاد املركزي للكانوي 
ماجد صالح مبيناً ان املعسكر يجري  باشراف مدرب 
املنتخب آراج إقليمي، إيراني اجلنسية، مشيرا إلى ان 
ســتة العبني إختارهم إقليمي لينتظموا بتدريبات 

املعسكر املغلق.
وأضاف صالــح قائاً ان التدريبات جتري في ســياق 
التحضير للمشــاركات اخلارجية الرسمية املقبلة 
وأهمها تصفيات بطولة العالم التي ســتقام في 
العاصمــة الهنگارية بودابســت خال شــهر آيار 
املقبل إضافة لدورتي األلعاب اآلســيويتني للشباب 
واملتقدمني، اللتني ستقامان في الصني خال شهري 
آب وتشــرين الثاني املقبلني، وبطولــة العرب التي 
ستقام مبصر نهاية شهر أيلول املقبل.. وأضاف صالح 
أن املعسكر  التدريبي احلالي يهدف الى رفع مستوى 
الاعبني بدنياً وفنياً، وحتسني أرقامهم احلالية سعياً 
للظهور مبستويات جيدة في االستحقاقات املقبلة.

يذكر ان املشــهد األوملبي احمللــي ينطوي، اآلن، على 
حزمة من املعسكرات التدريبية التحضيرية خملتلف 
األلعــاب الرياضية باشــراف مدربني عــرب وأجانب 
مــن أجل االســتعداد اجلاد لدورة ألعــاب التضامن 
االســامي ودورتي األلعاب اآلســيوتني، للشــباب 
واملتقدمــني، حيث تقام الــدورات األوملبية املركزية 

الثاث خال النصف الثاني من العام اجلاري.

المكتب االعالمي التحاد الطائرة
حدد االحتاد املركزي للكــرة الطائرة موعداً النطاق 
منافســات الدوري املمتاز وحتديداً للمباريات املؤجلة 
ومباريات املرحلة الثانية في بغداد وبقية احملافظات 
وقال رئيس اإلحتاد جميل العبادي ان جلنة املسابقات 
حــددت بعد غد اجلمعة املوافق 4 آذار اجلاري، وحتديداً 
فــي متام الســاعة الرابعة عصرا موعــدا ملواجهة 
مهمة جتمــع فريقي اجليــش واحلبانيــة في قاعة 

الشعب وهي مؤجلة من املرحلة األولى.
وأضاف ان يوم السبت سيشهد إقامة لقائني االول 
يجمع فريقي غاز اجلنوب والبحري في القاعة االوملبية 
في التوقيت نفســه وهي أيضا مؤجلة من املرحلة 
األولى فيما يضيف أربيل منافسه البيشمرگة في 
قاعة أكاد عينكاوا فــي التوقيت ذاته.وبني ان قاعة 
الشــعب ستشهد يوم االحد مواجهة مهمة جتمع 
فريقي اجليش والشرطة في الساعة الرابعة عصرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدعو جلنُة االستئناف في االحتاد املركزي لكرِة القدم 
ممثَل نادي الناصرية للحضــورِ إلى مقّر االحتاد اليوم 
األربعاء املوافق الثاني من شهر آذار اجلاري في الساعة 
احلادية عشــرة صباحا بناًء على طلِب االســتئناِف 
املُقدم من نادي الناصريــة واعتراضه على قرار جلنِة 

االنضباط املُرقم 55 واملؤرخ في )21/2/2022).

إعالم الشباب والرياضة
وعد وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال العبة املاكمة مرمي محمد 
بأن تســتعيد حقوقهــا من قبل 
احتــاد املاكمة املتمثلــة باملنحة 
اآلســيوية بعد حتقيقها امليدالية 
البرونزية في بطولة آسيا األخيرة، 
كمــا وجه درجال قســم االبطال 
البدنية  التربية  دائــرة  في  والرواد 
مبنحة  اخلاصة  املعاملــة  مبتابعة 
بهــا كونها  وشــمولها  االبطال 

حائزة على ميدالية دولية.
من جهة أخرى، التقى وزير الشباب 
والرياضة عدنان درجال في مكتبه 
صباح أمس، رئيس نادي فتاة نينوى 
الرياضي، عامرة محمود الشــماع 
وعدد من أعضــاء الهيئة اإلدارية 
للنــادي، مت خاله مناقشــة عدد 
تساهم  التي  الرياضية  األمور  من 
بتطوير االلعاب بنادي الفتاة، وأكد 
الوزير على دعم الوزارة للنادي من 
أجل التحضير االمثل للمشاركات 

بطولة  منهــا  املقبلة،  الدوليــة 
العالم بكرة الســرعة التي تقام 
بولنــدا، كذلك مت مناقشــة  في 
ســبق  التي  الدولية  البطــوالت 
وان شــارك بها النادي خال املدة 

املاضية وحتقيقه نتائج إيجابية.
وفي نهاية اللقاء قــدم وفد نادي 
الفتــاة درع النادي للســيد الوزير 
عن  احلظر  برفــع  الكبيرة  جلهوده 

املاعب العراقية.

هشام السلمان* 
تفقد االمني العام وكالة د. أحمد 
منتخب  اســتعدادات  العانــي 
العراق بالسباحة الباراملبي خال 
املقام حاليا  التدريبي  معسكره 
في محافظة النجف، وكان في 
وكالة  العام  االمني  اســتقبال  
رئيس احتاد الســباحة هاشــم 

فرز  الذي قدم شرحا مفصا عن 
املنتخب العراقــي والعبيه وهو 
في  املهمة  للمشاركة  يستعد 
بطولة العالم التي تقام للمدة 
من 25 اذار اجلاري لغاية 4 نيسان 

املقبل في العاصمة برلني. 
مفصل  لشرح  العاني  واستمع 
مــن مــدرب  املنتخب ســمير 

قــدم عرضا  الــذي  املعمــوري 
واضحا عــن احتياجات الاعبني 
البطولة،  وقبيل  املعسكر  خال 
توفيرها  باهميــة  العاني  ووعد 
وتذليل الصعــاب امام املنتخب 

العراقي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلــب فريــق النفــط علــى 
 ،(55-80( بنتيجــة  الشــرطة 
والتــي جرت مســاء أول أمس، 
داخل صالة الشعب بالعاصمة 
بغداد، في قمة مباريات الدوري 
العراقي املمتاز لكرة الســلة..

الفترة األولى حســمها النفط 
ثم   ،(10-22( بنتيجــة  لصاحله 
كرر النفط تفوقه خال الفترة 

الثانية بواقــع )38-26)... وبعد 
االســتراحة عــاد النفط بقوة 
ليفرض ســيطرته مــن جديد 
الثالثة  الفتــرة  مجريات  على 
)56-35).،أما  لصالــح  لتنتهي 
تشــهد  فلم  الرابعة  الفتــرة 
اللقاء،  نتيجــة  على  تغيير  أي 
لينهي النفــط اللقاء لصاحله 
النفط  محترف  )80-55).ونــال 
جينتــري تومــاس لقب أفضل 

املباراة بعد تسجيله  العب في 
لـــ35 نقطــة و13 ريباوند و4 

أسيست.
وفي بقية نتائج املباريات، تغلب 
دجلة اجلامعة على غاز الشمال 
)104-82)، وجنــح التضامن في 
)87-81).، كما  الكهربــاء  جتاوز 
البصرة  نفط  فريق  اســتطاع 
من الفــوز على فريق احلشــد 

الشعبي بنتيجة )77-82).

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق منتخبنــا الوطني بالرماية 
رقمان قياسيان في بطولة العالم 
للرمايــة باألســلحة الهوائيــة 
اجلاريــة أحداثها فــي جمهورية 
مصر العربية مبشــاركة نحو 87 

دولة من شتى قارات العالم.
الوطني  منتخبنــا  جنــوم  وابدى 
مقدرة في املنافسة ومتكن الاعب 
محمد إياد ســلمان مــن تأكيد 
البندقية  فعاليــة  فــي  جدارته 
الهوائيــة 10/م مســجا 611.1 
عامة ناسخا رقمه السابق 608 
عامة، في حــني حققت الاعبة 
دعاء حســني علي إجنــازا للمرة 
باللعبة  الســيدات  لفئة  األولى 
على الصعيــد اخلارجي محققة 
رقما قياســيا بفعالية البندقية 
الهوائيــة 10/م بعد تســجيلها 

582.2 عامة.
وأبدت الاعبة دعاء حســني علي 
ســعادتها بتحقيق رقماً قياسياً 
البطولة،  في  النسوي  للمنتخب 
مشــيرة إلى قوة املنافســة مع 

بقيــة الاعبات املشــاركات في 
 /10 الهوائية  البندقيــة  فعالية 
م، وأشارت إلى ان البطولة كانت 
محطــة مهمــة لتأكيد حضور 
دور  العــراق، مثنيــة على  رماية 
احتاد اللعبة واملــاكات التدريبية 
وكذلــك  االعــداد  رحلــة  فــي 
التحضير  فــي  الاعبني  التــزام 
ان  مؤكدة  اخلارجية،  للمشاركات 

لرياضة  افضل  ســيكون  املقبل 
الرماية العراقية.

جدير بالذكــر إن مواقع املقدمة 
الفردي  الصعيــد  للرجــال على 
كانت من نصيــب العبي إيطاليا 
وســلوفاكيا والتشــيك، وفــي 
ســباقات الســيدات، هيمنــت 
وأميركا  وروســيا  فرنسا  العبات 

على ترتيب املراكز األولى.

درجال يستجيب لمناشدة صاحبة برونزية آسيا 
للمالكمة ويعلن دعمه لنادي فتاة نينوى

العاني يتفقد سباحة البارالمبية 
تحضيرا لمنافسات العالم 

فوزان لسلة النفط والتضامن 

رقمان قياسيان لمنتخبنا الوطني 
بالرماية في بطولة العالم 

درجال وبطلة املالكمة مرمي محمد

دعاء حسني علي محمد إياد سلمان



تألقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب جنيم على غالف 
مجلة "فوغ" بنســختها العربية لالحتفاء بإجنازاتها 
واعتبارها أقوى النساء العربيات اللواتي ميثلن العالم 

العربي.
شــاركت نادين نســيب جنيم متابعيها على موقع 
"إنســتغرام" غالف مجلة "فوغ" بنسختها العربية 
التي اجتمعت فيها بســيدتني معروفتني بنجاحهن 
وإجنازاتهن العاملية وهما خبيرة املكياج ورائدة صناعة 
التجميل هــدى قطان ومصممة األحذيــة األردنية 

أمينة معادي.
وتألقت الســيدات الثــالث بإطالالت ســوداء قامتة، 
فاختارت نادين ارتداء فســتان بســيط أســود كآت 
ــقته بقفازات ســوداء طويلة، بينما أســدلت  نسَّ
شعرها األســود املموج على جانب كتفها، في حني 
اعتمدت مكياج من درجات النود وتزيَّنت بقالدة ذهبية 

صممت على شكل اسمها.

 “أخيــرًا فجرها فارس كرم”، بهذه العبارة اســتقبل 
جمهــور النجــم اللبناني احملبوب البرومــو الدعائي 
اخلاص بكليب أغنيته اجلديد “على موعدنا وال شو”، إذ 
من املقرر صدور العمل رسمًيا خالل الساعات املقبلة 

على قناة شركة “روتانا” الرسمية مبوقع “يوتيوب”.
يظهر فارس كــرم في البرومو بلقطــات خاطفة إذ 
يبدو في املشاهد األولى من العمل وهو يقول: “تهدوا 
منيح تهدوا منيح تكّمشــوا”. وفــي 16 ثانية فقط 
استطاع فارس أن يشــعل حماس املتابعني للكليب 
الذي يعود مــن خالله “جنم املســارح” إلى جمهوره 
بعد غياب سنوات عن إصدار أغنيات جديدة، فتصّدر 
هاشــتاغ “#فارس_كرم” العبارات األكثر تداواًل على 
موقع “تويتر” في لبنــان واألردن واإلمارات وغيرها من 

البلدان العربية.
وكان فارس كرم قد نشــر منذ فترة عبر صفحاته في 
مواقــع التواصل اإلجتماعي صــورًا من فيديو كليب 
أغنيــة “عموعدنا وال شــو” الذي تولــى إخراجه جو 
بو عيد، وأرفقها بكلمات مــن األغنية، ويقول فيها: 
“عموعدنا وال شــو؟ نبدا احلب نبلّشو، ننسى الزعل 

نطّنشو”.

نادين نسيب نجيم 

فارس كرم

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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حاورها سمير خليل:
مــن عائلة فنية، زوجها الشــاعر 
محمد  رياض  املســرحي  والفنان 
احد فرســان فرقة املسرح الفني 
احلديث في عصرها الذهبي، غادرا 
معــا وطافــا بلدانــا ومدنا حتى 

استقرا في السويد.
 سعاد هندي، تشكيلية رافدينية، 
نهلــت من عطــاء وغــرس كبار 
التشــكيليني في البــالد، طالبة 
ومحترفــة، ولم تفارق فرشــاتها 
والوانها كما لــم تغادر عراقيتها، 
العطــاء فنانة ومعلمة  وواصلت 

للفنون.
معرضهــا  اقامــت  مؤخــرا   
الشخصي " ذاكرة مضيئة " في 
گاليري أور مبدينة ماملو السويدية، 
املعرض الذي سيبقى مفتوحا ايام 
الثالثاء واخلميس والســبت لغاية 
التاسع عشر من آذار املقبل يضم 

٥٨ عمالً فنياً.
بعــض االعمــال التــي يضمها 
الــورق  علــى  مائيــة  املعــرض، 
استعملت  وبعضها  وأالكريليك، 
فيه مواد وخامــات مختلفة على 

الكانڤاس .
تقول هنــدي عن معرضها: افتتح 
املعرض االســبوع املاضــي، وكان 
رائــع بعدده  احلضــور أكثر مــن 
ونوعيته، اذ شــارك فيــه فنانون 
اضافة  والســويد،  العــراق  مــن 
اجلمهور  وبعض  وكتاب  لشــعراء 
وكانت  التشكيلي،  بالفن  املهتم 
االنطباعــات ايجابيــة جــداً من 
باالسلوب  اجلمهور  اشــادة  خالل 
املنفرد لالعمال املعروضة، وســاد 
ارتياح عام ملسته خالل النقاشات 
والكلمــات التــي مت تدوينها في 
سجل املعرض، الذي بيعت الكثير 

من لوحاته املائية واألكريليك".

*وعن عنوان معرضها واسلوبها 
وعالقة اعمالها بالوطن االم 
وانطباعاتها عن الفن عموما 

قالت:
عناويــن اعمالي املعروضة يتجلى 
من خاللها احلنني الى املدن االولى 
من  معارضي  عناوين  كانت  لذلك 
هذا املنطلق، )ذاكرة مدينة( ، )مدن 
بني نهرين( و) افــق وأمل (، الوطن 
حاضــر في اعمالي وهو يشــكل 
روح وجوهر هذه االعمال مجتمعة 

بشــكل غيــر مباشــر، لكن من 
خــالل احلنني الى تلــك املدن التي 
مازالت تعيش فــي داخلي ، لذلك 
جتد بغــداد وبيوتها ودجلة حاضرة 
في بعض مــن اعمالي، فهي من 
متنحنا االمــل  وصفاء الروح الذي 
يفيض فيغرقنا باحللم بوطن أكثر 
بهاًء وســالم" ، وتضيــف " الفن 
هو تعبير الفنان عن ذاته وتأثيرات 
واهمها  والتراث  محيطه كالبيئة 
الى  واشكالها  بالوانها  الطبيعة 
جانب مهاراته التقنية ، ولكن رؤية 
البصري هو ما  واحساسه  الفنان 
مينحه الهوية اخلاصــة به ، تضاد 
االلوان وهارمونيتها املتدرجة متنح 
البصر االحســاس بالنور والظالل 
والعمــق والفضــاءات املفتوحة، 
الواقــع بتفاصيله من خالل  نقل 
العمــل الفني ال يثيــر اهتمامي، 
اعمل على االستفادة من اخلامات 
اخملتلفة ومزجها مــع االكريليك ، 
االلوان  اهتمامي في  تركز  ومؤخراً 

املائية وتقنياتها".

سيرة ذاتية:
خريجة اكادمييــة الفنون اجلميلة 

- بغــداد 1977،  درســت تاريــخ 
الفن العراقي القــدمي في بلغاريا 
وتخصصت في الرليڤ االشــوري  
1985-1989 ،  مارست تدريس مادة 
الرســم في املدارس الســويديًة، 
الرســم  ملادة  كمدرســة  عملت 
في معهد الفنــون اجلميلة بعدن 
اليمنية ملدة ثالث ســنوات 1979-

1982، كمــا عملت في دمشــق 
مبجال التصميــم  الصحفي في 
  ،1985-1982 الفلسطيني  االعالم 
في السويد اســتمرت في مجال 

التعليم منذ العام 2019-2003.

املعارض املشتركة: 
مبعارض  ســاهمت  بغــداد  فــي 
وكذلك  اجلميلة،  الفنون  اكادميية 
في معرض اقيم في مركز الفنون 
فــي بغــداد، في عدن ســاهمت 
مبعرض مشــترك اقيم على قاعة 
وفي  باملدينة،  التشكيلية  الفنون 
شخصيا  معرضا  اقامت  السويد 
فــي قاعة فولكثــوس في مدينة 
أسل عام 1991، معرض في مدينة 
لوند عام 1995، ومعرض شخصي 
آخر فــي قاعة مكتبة لوند 1998، 

معرض مشــترك جملموعة فنانني 
عراقيني فــي كاالري مدينة ماملو 
2010، معــرض شــخصي فــي 

گاليري مدينة ايسلوف 2015.

اخيرا تتحدث هندي عن جتربتها 
في التدريس فتقول:

عملت فــي التدريس الكثر من ٢٠ 
عاماً وهي فتــرة غنية اضافت لي 
معرفة واقعية للثقافة السويدية 
واحلديثة  العملية  التدريس  وطرق 
والتداخــل املدهش في اســاليب 
التربيــة والتعليم مع الفن ، فهو 
مــادة اساســية ومســاعدة في 
قابليات ومدارك  وتنمية  تنشــئة 
الطالــب بتطوره فــي كل املواد، 
واالشــغال  والتصويــر  الرســم 
السويدية  املدرســة  في  اليدوية 
الطالب  قدرات  تنمية  تعمل على 
الروحية والذهنية وادراكه السلس 
وبالتالــي ينعكس  املــواد  ألغلب 
على تطوره املعرفي بشــكل عام، 
التدريــس منحنــي خبــرة اكبر 
بالتعامــل مــع تقنيــات جديدة 
واستخدام مواد وخامات مختلفة 

في اعمالي الفنية" .

بغداد وبيوتها ودجلة تمنحني 
االمل وصفاء الروح فتحضر في اعمالي

المغتربة التشكيلية سعاد هندي:

متابعة - الصباح الجديد:
"القنابل بدال من الزهور" و"اللعنة على احلرب" وغيرهما، أسماء 
لوحات للفنانة األوكرانية الشــهيرة ماريا برمياتشــينكو، التي 
تعرضــت أعمالها للحرق خالل هجوم روســي على متحف قرب 

كييف.
ماريا برمياتشــينكو التي رحلت عن عاملنا عــام 1997 واحدة من 
أشــهر مبدعي الفن الشــعبي في أوكرانيا، وقد شكلت الكثير 
من أعمالها صرخة في وجه احلرب التي عانت ويالتها خالل فترات 
طويلــة من حياتها، وفجــرت طاقاتها اإلبداعية في الرســم، إذ 

حظيت أعمالها بشهرة واسعة وجابت الكثير من دول العالم.
وعادت احلرب عام 2022 لتالحق برمياتشــينكو حتى بعد وفاتها، 
لتلتهم جزءا من أعمالها حسب مسؤولني وناشطني من كييف 

حتدثوا عن احتراق متحف يضم عددا من لوحاتها.
وقال الصحفي املهتم بالشــأن الثقافي أوليــغ فيرجيليس من 
كييف، في منشــور له عبر "فيسبوك"، إن لوحات برمياتشينكو 
"احترقــت بعد هجوم من العدو على متحف في بلدة إيفانكيف 

مبنطقة كييف".
وأضاف أن املتحف كان يحتفظ بلوحات فريدة للفنانة األوكرانية 
الشــهيرة، و"أبلغ عن هذه اجلرمية مــن قبل املعنيني في منطقة 
كييف". وأفاد الصحفي أن املتحف املذكور كان يحتفظ بحوالي 

400 لوحة، هو إجمالي عدد األعمال املعروضة به.
وذكر املعهد األوكراني )مؤسســة عامة متثل الثقافة األوكرانية 
دوليا(، في بيان، اإلثنني، أنه "نتيجة للغزو الروسي، مت حرق حوالي 
25 عمال للفنانة ماريا برمياتشــينكو كانــت في متحف التاريخ 

احمللي في إيفانكيف، الذي اندلع حريق فيه أثناء هجوم احملتلني".
وأضاف املعهد: "الرجاء مساعدة أوكرانيا من خالل وقف أي تعاون 
ثقافي مع االحتاد الروسي. لدينا القوة لوقف إراقة الدماء واحلرب. 
دعونا نوحــد جهودنا وننهي حرب روســيا علــى احلرية والقيم 

الدميقراطية واحلقيقة والعالم املتحضر بأسره".
وعلقت املدونة األوكرانية أوســتينا ستيفانتشوك على احتراق 
لوحات برمياتشــينكو، بقولها: "آمل أن تُلعن تلك احلرب. يجب أن 
نتذكر أن روسيا ال تدمر األرواح في أوكرانيا فحسب، بل تدمر أيضا 

التراث الثقافي األوكراني، وهو جزء من التراث العاملي".
وعاشت برمياتشينكو كل حياتها تقريبا في قرية مبنطقة كييف، 

بينما جابت لوحاتها أنحاء العالم.

احتراق لوحات فنانة أوكرانية 
شهيرة بهجوم روسي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتتفي دار مؤسسة بابل للثقافات باألديبة رسمية محيبس 
في أمسية ثقافية تقام في الساعة الرابعة من عصر يوم 
السبت املقبل اخلامس من آذار اجلاري في قاعة الدار بشارع 
أبي نؤاس، وتشــهد األمســية توقيع كتــاب األديبة الذي 
يحمل عنوان )قصة يوســف( مع قراءات شعرية باملناسبة 

مبصاحبة عازف العود الفنان ناظم األصيل.

دار مؤسسة بابل تحتفي 
باألديبة رسمية محيبس

متابعة - الصباح الجديد:
نور  اللبنانيــة  املمثلــة  زارت 
مستشــفى بهية الكتشاف 
ســرطان الثدي، من أجل دعم 
الســرطان  محاربــات مرضى 
)شــمال  الهــرم  مبنطقــة 

محافظة اجليزة(.
وحرصــت النجمــة نــور خالل 

وجودها باملستشفى على حضور 
محاضــرات التوعيــة وتفاصيل 
فاجأت  كما  املستشــفى،  عمل 
محاربــات الســرطان بحضــور 
جلسات الدعم النفسي والتقاط 

بعض الصور التذكارية معهن.
كما أشــادت نــور خــالل الزيارة 
والرعايــة  العلمــي  باملســتوى 

السرطان، حيث وجهت  مبريضات 
إليهن رســالة بضرورة زرع األمل 
وأن احليــاة تســتحق احملاربة من 
أجلها خاصــة إذا كانت محاربات 
السرطان هن في الصفوف األولى 
ومن يعطني األمل في غٍد أفضل.

أقســام  فــي  نــور  وجتولــت 
شّدت  كلمة  وألقت  املستشفى 

فيها من أزر محاربات الســرطان، 
كما شــكرت إدارة املستشــفى 
على حسن االســتقبال واحلفاوة 
التــي القتهــا خالل الزيــارة من 
مديرة املستشــفى ومن األطباء 
والطبيبات املســؤولني عن رعاية 

املريضات.
جدير بالذكر أن الفنانة نور تشارك 

في رمضــان القــادم “راجعني يا 
البطولة  يشــاركها  حيث  هوا”، 
كل مــن خالــد النبوي وإســالم 
إبراهيم والعديد من النجوم. كما 
مسلســل  املاضي  العام  قدمت 
»ضل راجل«، والــذي ظهرت فيه 
بشخصية ملك مع الفنان ياسر 

جالل.

نور تدعم ُمَحاِربات سرطان الثدي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيم مؤخــرا حفل توقيــع كتاب 
نبأ  للروائية  الذكرى(  تخاف  )الجئة 
علي موسى الربيعي في قاعة "صن 
شاين" ببعقوبة، تقول الروائية نبأ: 
منجزي األدبي األول كان نصراً بعد 
صراعــات عديدة، هــو حلم قاتلت 
من اجله وحصلت عليه، اذ واجهت 
من رفضــوا حتقيقي هــذا الهدف 
لكني لــم أستســلم واليوم هم 
أول الداعمــني، تضمن إجنازي األول 
الذكرى  نصوص محملة مبشــاعر 
وكل ما يخص تأثيرها السلبي على 

صاحبها، فكلنا أسرى لذكرياتنا.
جديد،  مشــروع  هنالك  تضيــف: 
فمنذ أكثر من ســنتني بدأت أكتب 
بروايــة أعمل إلجنازها وال اتســرع 
واضافة  للمتلقي  لتكون مالئمــة 
للمنجــز األدبي منطلقة من ديالى 
إلى شــتى ربــوع عراقنــا اجلميل، 
وشــعاري هو ) مادمت ال تتوقف ال 

يهم إن كنت بطيئاً في سعيك(.
الروائية نبأ علي موســى  يذكر أن 
ديالى/ كلية  هي خريجة جامعــة 

العلوم السياســية/ قســم علوم 
القصص  تكتــب  بــدأت  احليــاة، 

القصيرة والرواية منذ سنوات.

متابعة - الصباح الجديد:
أعلنت شركة "ديزني" أّنها عّلقت 
طرح أفالمها في دور السينما في 
روسيا بسبب عمليتها العسكرية 
في أوكرانيا، ليحــذو بذلك عمالق 
من  العديد  األمريكي حذو  الترفيه 
االنسحاب  اختارت  التي  الشركات 
من هذا البلد، سواء مؤقتاً أو دائماً.

وقالت ديزني فــي بيان إّنه "بالنظر 
إلى الغزو غير املبّرر ألوكرانيا 
اإلنسانية  ولألزمة 
 ، ية و ســا ملأ ا
فإّننــا نعّلق 
ح  طــر
في  أفالم 
ت  ال صــا
السينما 

فــي 
 ، سيا و ر
مبــا في 
لــك  ذ

)ريد  لبيســكار  املقبــل  الفيلــم 
قرارات  "سنّتخذ  وأضافت  آليرت(". 
لتطّور  تبعــاً  مســتقبلية  جتارية 

الوضع".
ولفتت الشركة إلى أّنها تعمل في 
الوقــت الراهن مــع منظمات غير 
طارئة  مساعدات  لتقدمي  حكومية 

وأشــكال أخــرى من املســاعدات 
اإلنسانية لالجئني.

اجلنسيات  متعددة  شركات  ونأت 
عديدة بنفســها عن روسيا منذ 
أعلن الرئيــس فالدميير بوتني بدء 
قواتــه عمليــة عســكرية في 

أوكرانيا.

"الجئة تخاف الذكرى" أول منجز 
للروائية نبأ علي موسى

ديزني تعّلق طرح أفالمها 
في دور السينما الروسية

متابعة - الصباح الجديد:
إلى  صينيون  باحثون  توصل 
يبصرون  الذين  املواليــد  أن 
النور فــي فصلي الصيف 
يكونوا  ألن  مييلون  واخلريف 
أطول قامًة وأقوى بنيًة من 

في  ميالدهم  بعيد  يحتفلون  أقران 
الشتاء أو الربيع.

يدرس  إلــى حتليــل  ذلك،  ويعــود 
العالقة بني شــهر الوالدة والطول، 
قدمــه الباحثــون فــي مقاطعة 
خالله  من  وزعموا  الصينية  خونان 

أن العامــل األساســي يتمثل في 
الفيتامــني “د” الذي يســاعد على 
منو العظام ويخلقه اجلســم لدى 

التعرض ألشعة الشمس.
تناولت  دراســًة  الباحثون  وأجــرى 
462 طفــالً من اجلنســني بني عمر 

سنتني و14 ســنة، وأكدوا فيها أن 
الفيتامــني “د” يحتل أهمية كبرى 
وما  املتأخرة  اجلنينية  املرحلتني  في 

بعد الوالدة.
ولفتــوا إلــى أن األم التــي تدخل 
الفصل األخير مــن مرحلة احلمل 

أو  الربيــع  فــي   27 األســبوع  أي 
للمزيد  تلقائياً  ستتعرض  الصيف 
من أشــعة الشــمس الطبيعية 
آثار ذلك  الطفل على  وسيشــهد 
بأن يكون أكثر عرضًة للبقاء قصير 

القامة.

مواليد الصيف والخريف أطول قامة وأقوى بنية
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