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السليمانيةـ  عباس اركوازي:
الدميقراطي  احلــزب  كشــف 
الكردســتاني عــن اجتمــاع 
ســيعقده مع االحتاد الوطني 
قريباً حلســم مرشــح رئاسة 
اجلمهوريــة، الفتاً الى انه قدم 
االحتاد  الــى  جديداً  مقترحــا 

الوطني في هذا السياق.
وقالت رئيس كتلة الدميقراطي 
فيان  النــواب  فــي مجلــس 
صبري، أن لقاء قمة ســيعقد 
بني احلــزب الدميقراطي واالحتاد 
القليلة  االيــام  الوطني خالل 
املقبلة حلســم مرشح رئاسة 
اجلمهورية، مشــيرة إلى انهم 
اقترحوا حســم هذه املسألة 

في برملان كردستان.
واوضحت صبــري في تصريح 
أن  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
اقترح حســم مسألة  حزبها 
مرشــح رئاسة اجلمهورية في 
برملــان االقليــم، معتبرة ذلك 

اخليار األمثل.
وجدد االحتاد الوطني متســكه 
ببرهم صالح كمرشــح وحيد 
لرئاسة اجلمهورية، بينما اعلن 
باحلصول  متسكه  الدميقراطي 
علــى املنصــب الذي رشــح 
لشــغله وزير داخلية االقليم 
ريبر احمــد، بينما اكدت كتل 
االطار التنســيقي متســكها 
بتحالفها مــع االحتاد الوطني 
لصالح  اصواتها ستذهب  وان 
مرشــحه، فيما لو لم يتوصل 
اتفاق  الــى  الكرديان  احلزبــان 

وذهــب كل منهما مبرشــحه 
للتصويت  النواب  مجلس  الى 
بينهما كما حصل  واملفاضلة 

في عام 2018.
اوســاط  طالبــت  وبينمــا 
احلزبــني  ونخــب  سياســية 
املوارد  وزير  باعتمــاد  الكرديني 
املائية االسبق املستشار االقدم 
الدكتور  رئاسة اجلمهورية  في 
لطيف رشيد كمرشح تسوية 

النهاء االنســداد السياســي 
تشــكيل  باليــات  والبــدء 
احلكومــة املقبلــة، شــددت 
فيــان صبــري علــى ان »من 
مصلحة الكــورد االتفاق على 
ان  إلى  مشيرة  واحد«،  مرشح 
للكرد  منصــب  هو  »املنصب 
جميعاً، األطراف الكردستانية 
والشــعب الكردي«، الفتة إلى 
ميثل  الذي  »برملان كردستان  أن 

كل األحــزاب الكردســتانية، 
هو افضل مكان حلســم هذه 

القضية«.
حزبها  ان  صبــري،  وأضافــت 
املقترح رسمياً  ســيقدم هذا 
وقت  الوطنــي في  االحتاد  إلى 
رفضه  الــذي  االمــر  قريــب، 
االحتــاد واعتبــره جتــاوزا على 
الســائد  السياســي  العرف 
منذ ســنوات بني احلزبني حول 

الية تبادل املنصب في االقليم 
وبغداد.

وأعرب االحتاد الوطني عن أمله 
ترشيح محمد  يسهم  أن  في 
شياع السوداني ملنصب رئيس 
الوزراء في تســريع استكمال 
الدســتورية  االجــراءات 
احلكومة  لتشكيل  والقانونية 
اجلديدة، معتبراً أن القرار مهم 
لتفعيل العملية السياسية.  

ويتوقــع ان يعقــد مجلــس 
النواب جلسة للتصويت على 
والــوزراء،  اجلمهورية  رئاســة 
اجللســة  لعقــد  ويتطلــب 
لتحقيق النصاب فيها حضور 
220 نائباً من أصل 329، وهو ما 
قد ال يحصل في ظل اخلالفات 
السياســية والشــد واجلذب، 
االمر الذي ينــذر بحل البرملان 
والذهاب نحو انتخابات مبكرة.

فيما طالبت اوساط سياسية ونخب الحزبين الكرديين بعبد اللطيف رشيد..الديمقراطي يقترح:

برلمان اإلقليم من يتولى اختيار رئيس 
الجمهورية ومصلحة الكرد في مرشح واحد

الصباح الجديد ـ متابعة:
امس  النفط  أســعار  ارتفعــت 
على  الثانــي  لليــوم  الثالثــاء، 
التوالي وســط مخاوف متزايدة 
األوروبية  بشأن تقلص اإلمدادات 
املورد  أن قطعت روســيا،  بعــد 
الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي 
للمنطقــة، إمــدادات الغاز عبر 
أوردت  فيما  رئيسي،  أنابيب  خط 
مجلة »فورين بوليسي ان العالم 
سيشهد شتاء قاسيا جراء ازمة 
الطاقة احلادة بســبب العقوبات 

على روسيا.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
برنت لتســوية ســبتمبر أيلول 
إلــى  باملئــة   1.24 أو  دوالر   1.30
بحلول  للبرميل  دوالرات   106.45
الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش 
لتواصل مكاسبها 1.9 باملئة في 

اليوم السابق.
وزادت العقــود اآلجلة خلام غرب 
تكســاس الوســيط األمريكي 
1.24 دوالر  لتســليم ســبتمبر 
97.94 دوالرا  إلــى  باملئة   1.28 أو 
للبرميــل بعــد أن ارتفعت 2.1 

باملئة يوم االثنني.
شــددت روســيا ضغطها على 
الغاز فــي أوروبا يوم االثنني حيث 
GAZP.( غازبروم  شــركة  قالت 

MM( إن اإلمــدادات عبــر خــط 
أملانيا  إلى   1 أنابيب نورد ســترمي 
ســتنخفض إلى ٪20 فقط من 

طاقتها.
لإلمــدادات  روســيا  قطــع  إن 
ســيجعل الدول غير قادرة على 
حتقيــق أهدافهــا إلعــادة ملء 
قبل  الطبيعي  الغــاز  مخــزون 
فترة الطلب في فصل الشــتاء، 
في  اقتصاد  أكبــر  أملانيا،  تواجه 
أوروبا، إمكانيــة تقنني الغاز في 
الصناعــة للحفــاظ على دفء 

مواطنيها خالل أشهر الشتاء.
قــد يدفع هــذا املســتخدمني 
النهائيــني إلى مبادلــة غازهم 
مبنتجات نفطية ، وخاصة الديزل، 
على  أيًضا  ينطــوي  هــذا  لكن 
املنطقة  تزود  روسيا  ألن  مخاطر 
املتوقع  الديزل ومن  مبعظم وقود 
للســائقني  األســعار  ترتفع  أن 

الذين يعتمدون على الوقود.

اخلام  النفط  إمــدادات  تعطلت 
والنفط والغاز في أوروبا بســبب 
الغربية  العقوبات  مجموعة من 
وخالفات الدفع مع روســيا منذ 

غزوهــا ألوكرانيا فــي 24 فبراير 
بأنه  ، والــذي تصفه موســكو 

»عملية عسكرية خاصة«.
الطلب  انخفاض  ، فإن  ومع ذلك 

النفط  ارتفاع أســعار  بســبب 
اخلام والوقــود مؤخرًا وتوقع زيادة 
في أســعار الفائدة في الواليات 
املتحدة قد فــرض ضغوًطا على 

األسعار.
قال محللون من هايتوجن فيوتشرز 
إن معنويات الســوق تتأرجح بني 
اخملاوف بشأن عدم االستقرار في 
جانب العــرض وتوقعات ضعف 
الطلب على الوقود حتت الضغط 

الهبوطي لالقتصاد العاملي.
 وفي سياق متصل، اوردت مجلة 
أن  األميركية،  بوليسي«  »فورين 
العالم ينتظر في هذا الشــتاء، 
احلادة  الطاقــة  أزمــة  تفاقــم 
بالفعل، التي سببتها العقوبات 

الغربية ضد روسيا.
وقال جيســون بــوردوف، عميد 
جامعــة  فــي  املنــاخ  قســم 
للمجلة:  الشأن  بهذا  كولومبيا 
أزمــة طاقة  أول  نواجــه  »نحن 
عامليــة. تظهر عواقب األزمة في 
جميع أنحــاء العالم، وأعتقد أن 

األسوأ قادم في املستقبل«.
وعلــى خلفية جائحــة فيروس 
كورونا، واملشــاكل في سالسل 
املناخية،  والصدمــات  التوريــد 
ترقب  األســواق في حالة  كانت 
الروسية  حتى قبل بدء العملية 

حســب  أوكرانيا،  فــي  اخلاصة 
عميد قسم املناخ.

»الوضع تفاقم  أن  اجمللة  وتالحظ 
بسبب انخفاض واردات الغاز من 
روسيا، ما أجبر أوروبا على اللجوء 
إلى مصادر أخرى لإلمدادات، وأدى 
إلى زيادة األســعار في الســوق 
العاملية. واآلن الوضع يزداد سوءا 

بسبب احلرارة الشديدة«.
و«ميكن فــي الوقت نفســه أن 
تزداد األمور ســوءا في الشــتاء 
سلســلة  تدخل  عندما  املقبل، 
كاملة مــن اإلجراءات التقييدية 
األوروبيــة ضد النفط الروســي 
حيز التنفيــذ«، وفقا جمللة فورين 

بوليسي.
وجتدر اإلشــارة هنا الى ان أسعار 
الغــاز فــي أوروبــا ارتفعت في 
تعامالت امس الثالثاء، بأكثر من 
%12 إلــى مســتوى 1890 دوالرا 
لكل ألف متر مكعب من الوقود 

األزرق.
أعلنت  أن  بعــد  االرتفــاع  وجاء 
أمــس  الروســية  »غازبــروم« 
أنها ســتوقف تشــغيل توربني 

»ســيمنس« آخر في »الســيل 
من  غاز  )أنبــوب  الشــمالي1-« 
روســيا إلــى أملانيــا عبــر قاع 
انخفاض  إلى  مشيرة  البلطيق(، 
الغــاز عبــر خط  حجم ضــخ 
الشمالي«  »السيل  الغاز  أنابيب 
ســيكون مبقــدار 33 مليون متر 
مكعب يوميــا، أي ما يصل إلى 
االســمية  الســعة  مــن   20%

للخط.
على  الشــركة  بيان  فــي  وجاء 
النتهاء  »نظرا  »تلغرام«:  تطبيق 
مــدة العمــل ما بــني عمليات 
الكاملة  الصيانة  الصيانة حتى 
الرقابة  هيئــة  لتوجيهات  وفقا 
الروســية »روســتيخ  الفنيــة 
نادزور«، ومع مراعاة احلالة الفنية 
توقف  غازبــروم  فــإن  للمحرك 
تشغيل توربني غاز سيمنس آخر 

في محطة ضغط بورتوفايا«.
الطبعة  ذكرت  وقت سابق،  وفي 
»املصلحة  مجلة  من  األمريكية 
الغربية  القيــود  أن  الوطنيــة« 
جتلب مشــاكل للعالم بأســره 

أكثر مما جتلب لروسيا ذاتها.

أسعار النفط ترتفع جراء مخاوف االمدادات والعالم يواجه تفاقم ازمة الطاقة الشتاء المقبل
12 % زيادة جديدة في سوق الغاز

تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

المفوضية األوروبية: على دول االتحاد 
6االستعداد وبشكل عاجل ألسوأ سيناريو للغاز ماكرون في جولة أفريقية لتثبيت 

3حضور فرنسا في القارة

بغداد - وعد الشمري:
التنسيقي أن متر عملية  توقع االطار 
وتعاون  تشكيل احلكومة بســهولة 
باقي الكتل السياســية، مشيراً إلى 
أن توزيع الوزارات سيكون على أساس 
االســتحقاق االنتخابــي، لكنه دعا 
احلزبني الكرديني إلى حسم موقفهما 
باالســراع في االتفاق على مرشــح 

رئيس اجلمهورية.
وقال النائب عــن كتلة القانون عارف 
احلمامــي في تصريح إلــى »الصباح 
اجلديد«، إن »اختيار االطار التنسيقي 
مرشــحاً  الســوداني  حملمد شــياع 
ملنصب رئيس الوزراء أنهى االنســداد 

العملية  فــأن  وبالتالي  السياســي 
تسير حالياً بالطريق الصحيح ونأمل 
أن يتفق احلزبان الكرديان على مرشح 

واحد ملنصب رئيس اجلمهورية«.
اإلطار  »اجماع  أن  احلمامــي،  وأضاف 
التنســيقي على الســوادني سوف 
يســهل عليــه عمليــة تشــكيل 
جميع  تنتهــي  وســوف  احلكومــة 

املشكالت«.
وأشــار، إلــى أن »هنــاك كتــل لها 
في  السوداني،  ترشــيح  باركت  ثقل 
مقدمتهــا حتالف العــزم الذي ميثل 
املكون الســني، واملؤشــرات احلالية 
تشير إلي أن تشكيل احلكومة سوف 

مير بسالســة ضمن االســتحقاقات 
االنتخابية جلميع الكتل«.

وشــدد احلمامــي، علــى أن »اآللية 
الدستورية تقضي بأن املرحلة األولى 
تتضمــن انتخاب رئيــس اجلمهورية 
ومــن بعدها يتم تكليف مرشــحنا 

بتشكيل احلكومة«.
وأكد، أن »الدستور ال ينص التصويت 
على مرشــح رئيس الوزراء، إمنا يكون 
علــى رئيــس اجلمهوريــة ومــن ثم 
الكابينة الوزارية واملنهاج احلكومي«.

ومضــى احلمامي، إلى أن »األمور تبدو 
جيدة داخــل البيت الكردي، من خالل 
متابعتنا بأن هناك إمكانية للتوصل 

إلى اتفاق بشأن مرشح واحد لرئيس 
اجلمهوريــة او أن ينزل كل من احلزبني 
الكرديني مبرشحه إلى جلسة البرملان 

ويترك للنواب االختيار«.
مــن جانبه، ذكــر النائب عــن احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني محمــا 
خليــل، فــي تصريح إلــى »الصباح 
اجلديــد«، أن »حســم منصب رئيس 
الكردي أمر  البيــت  اجلمهورية داخل 

ايجابي يخص جميع العراقيني«.
وتابــع خليــل، أن »البرملــان ســوف 
يعقد جلســة غــداً اخلميس لكنها 
لن تكون مخصصــة النتخاب رئيس 
اجلمهورية«. وأشــار، إلــى أن »احلزب 

الدميقراطــي الكردســتاني بوصفه 
الكتلــة الكردية األكثر عــدداً فهو 
متمســك بان يكون مرشــحه ريبر 
أحمــد خالد هو الــذي يحصل على 
منصب رئيس اجلمهورية أسوة بباقي 
املناصب الرئاسية التي حصل عليها 
حتالف الســيادة واالطار التنسيقي«. 
الرئاســية  »املناصب  ان  خليل،  واورد 
يفترض بهــا أن تتغير بــني األحزاب 
داخل املكون الواحــد من أجل تقدمي 
األفضل إلى العراقيني، وهو ما حصل 
بالنسبة ملنصبي رئيس الوزراء ورئيس 
مجلــس النواب، ونحن نســعى إلى 

ذلك في منصب رئيس اجلمهورية«.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف األمانــة العامــة جمللــس 
الــوزراء، اليــوم الثالثــاء، تفاصيل 
ضمن  املدرســية  األبنية  مشــروع 
اطار االتفاقيــة العراقية الصينية، 
وأعدادهــا وآليــة توزيعهــا علــى 

احملافظات.
وقال املتحدث باسم االمانة العامة 
جمللس الوزراء حيدر مجيد في تصريح 
رسمي، إن “مشروع االبنية املدرسية 
االتفاق  املدرج ضمــن  النموذجيــة 
االطــار العراقي الصينــي يتضمن 

ثمانيــة آالف مدرســة فــي عموم 
االولى  “املرحلة  أن  احملافظات”، مبيناً 
مت توقيــع العقد مع شــركتي )باور 
تشــاينا(، و)ســينوتك( الصينيتني، 
ومجموع العقد للمرحلة االولى الف 
مدرسة، واملرحلة الثانية سيتضمن 
ثالثة آالف و من ثــم املرحلة الثالثة 

اربعة آالف”.
باملرحلة  “املباشرة  أن  وأضاف مجيد 
االولى متت اآلن من قبل الشــركتني 
وتيــرة عالية  والعمل يســير على 
وبحســب مــا مخطط لــه، ومدة 

االجناز هي سنة ونصف الى سنتني”، 
املشــروع حيوي  “هذا  ان  موضحــاً 
ومهم جدا واســتراتيجي وسيدعم 
البنــى التحتيــة لــوزارة التربيــة 
ويســهم في زيــادة اعــداد االبنية 
القطاع  دعــم  وكذلك  املدرســية 
التربوي”. وبني أن “العراق بحاجة الى 
كثير من االبنية املدرسية ، واللجنة 
اهتمامها  عــني  في  العليا وضعت 
هذا امللف احليوي واملهم، والشركات 
اآلن تعمل على وفق ما مخطط له 

مبوجب العقد”.

األبنية المدرسية ضمن االتفاقية العراقية 
الصينية ثمانية االف تنفذ على ثالث دفعات

االطار التنسيقي يتوقع سهولة مهمة السوداني في تشكيل الحكومة
أمانة مجلس الوزراء:            أكد توزيع الوزارات على أساس االستحقاق االنتخابي للكتل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرجــأ القضــاء العراقــي وللمرة 
الرابعــة جلســة محاكمة قتلة 
اخلبيــر واحمللــل األمنــي هشــام 

الهاشمي الى يوم 31 آب املقبل.
مرات  عــدة  أرجأ  القضــاء،  وكان 
محاكمة  املاضــي،  شــباط  منذ 
املتهم بقتل اخلبير االمني هشــام 
حمداوي  }أحمد  املدعو  الهاشمي 

عويد معارج الكناني{.
املاضي  العام  ومنتصف متوز مــن 
2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى 
قتلة  علــى  القبض  الكاظمــي، 

الهاشمي.
التلفزيون  واجلانــي، كما عرضــه 
وزارة  الرســمي، هو أحد ضبــاط 
الداخلية برتبة مالزم أول، وكان قد 
نفذ اجلرمية بسالحه العائد للدولة.
واغتيل الهاشمي في السادس من 
متوز 2020 في ســيارته أمام منزله 
ببغــداد، في حادث  زيونة  في حي 
أثار ضجة بني االوســاط العراقية 
واستنكار دولي ، وأكد القضاء في 
توضيح يوم 20 متوز اجلاري ان جميع 
فيها  مبا  علنية  احملاكم  جلســات 

قضية الهاشمي.

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء  رئيس  مستشــار  اكــد 
هيثــم اجلبوري، امــس الثالثاء، أن 
قانون ســلم الرواتب ال يزال فكرة 
، مشــيرا الى ان مجلــس الوزراء 
في  العدالة  لتأمني  كتابته  يعتزم 

الرواتب.
العراقية عن  االنباء  وكالة  ونقلت 
الرواتب حتى  إن »ســلم  اجلبوري، 
اآلن ال يــزال فكرة ولــم حتول الى 
واقع »، مشــيراً الــى »وجود نية 

جمللس الــوزراء بإعــادة كتابة هذا 
العدالة  فيه  تراعى  وأن  الســلم، 
االجتماعية«. وأوضح أن »ما ينشر 
غير  القانــون  تفاصيــل هذا  عن 
موجودة«، مبيناً أن »هذا الســلم 
ســتكون الفروقات فيه قليلة مع 
إمكانية عدم حصــول تباعد بني 
ايجاد  على  ويساعد  وآخر  موظف 
حل من االســتقرار الوظيفي بني 
جميــع املوظفني مــع احتمالية 

شمول الدرجات العليا فيه«.

بغداد - الصباح الجديد:
قرر مجلس الــوزراء امس الثالثاء، 
بيع الدور واطئة الكلفة اخملصصة 
واملتعففــة  الفقيــرة  للعوائــل 
بسعرها  ميســان،  في محافظة 
احلقيقــي بعيــدا عــن املزايــدة 
ملياري  خصص  وفيمــا  العلنية، 
دينــار النشــاء دور مماثلــة فــي 
محافظة واسط، وافق على تعيني 
النفطي  التدريب  معاهد  خريجي 
في شــركات تابعة للــوزارة ذات 

االختصاص.
وأورد بيــان للمكتــب اإلعالمــي 

لرئيــس الــوزراء تلقــت الصباح 
اجلديد نسخة منه، ان اجمللس وافق 
في جلسته األســبوعية املعتادة 
علــى« بيع الدور واطئــة الكلفة 
الفقيــرة  للعوائــل  اخملصصــة 
ميسان،  محافظة  في  واملتعففة 
اســتثناًء مــن إجــراءات املزايدة 
العلنية، وأن يكون البيع بالســعر 
القرار  أحكام  احلقيقي مع مراعاة 
التشــريعي )120 لســنة 1980(، 
)40( من  املادة  إلى أحكام  استناداً 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة )21 

لسنة 2013( املعّدل ».

القضاء يؤجل جلسة محاكمة قتلة 
الهاشمي حتى نهاية آب المقبل

 قانون سلم الرواتب ما يزال »فكرة» 
والحكومة تعتزم كتابته

استثناء الدور واطئة الكلفة للعوائل 
الفقيرة في ميسان من المزايدة العلنية 

وتعيين خريجي المعاهد النفطية

مستشار رئيس الوزراء يحسم الجدل:

في الجلسة األخيرة لمجلس الوزراء 



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الهجرة واملهجرين 
أن أعــداد النازحــن حالياً داخل 
اخمليمات تبلغ نحو 59 ألف عائلة 
في عموم العراق فيما اشارت الى 
ان غلــق ملف مخيمات النازحن 

مرهون بتوفر اإلمكانيات املالية.
وقال وكيل وزير الهجرة واملهجرين 
إنه”في حال  العطيــة  جاســم 
توفــرت اإلمكانيــات املالية، فإن 
باإلمــكان غلق ملــف مخيمات 
النازحــن نهايــة العــام اجلاري 
،أو مطلــع العام املقبــل”، الفتاً 
إلــى أن”هناك دعمــاً مللف عودة 
النازحن مــن املدن أيضاً وبنفس 
اآللية التي تتم بها إعادتهم من 
اخمليمات عبر توفير وسائل النقل 
للعائالت التي ترغب في العودة”.

أن”عدد  الــوزارة  وكيــل  وأضاف 
منذ  عادت  التي  النازحة  العوائل 
بــدء عمليات التحريــر بلغ نحو 
450 ألــف عائلة مــن أصل 539 

ألفاً و466 عائلة مسجلة”.
وأوضح أن”أعــداد النازحن حالياً 
59 ألف  داخل اخمليمات تبلغ نحو 
العراق”، مشيراً  عائلة في عموم 
النازحن  أن”العدد األكبر من  إلى 
تليها  ،ثم  دهــوك  في محافظة 
نينوى ،فاألنبــار وكركوك وصالح 
الدين وبعض احملافظات اجلنوبية”.

أخرى من  وتابع أن”هناك أعــداداً 
النازحــن يســكنون فــي املدن 
،وليس فــي مخيمات النزوح، وأن 
وزارة الهجــرة واملهجريــن تركز 
على النازحــن في اخمليمات أكثر 
في  النازحن  علــى  تركيزها  من 

املدن”. 
مركز  أكد  على صعيد متصــل 
تنســيق األزمات بوزارة الداخلية 
في إقليم كردســتان وجود أكثر 
700 الــف نازح في االقليم ، 30% 
منهم يعيشــون فــي اخمليمات، 
النارحن  قدوم  أن  على  مشــدداً 
فــان  وبالتالــي  طوعيــاً،  كان 
طوعية،  تكون  أن  يجب  عودتهم 

وإذ أشــار إلى أن حكومة االقليم 
تدعم عود النازحن، بّن أن قسماً 
العودة بســبب  يريد  ال  منهــم 

األوضاع السيئة ملناطقهم.
املدير العام ملركز تنسيق األزمات 
في وزارة داخلية االقليم حســن 
كالري”لــم نوجــه دعــوة ألحد 
كردســتان  إقليم  إلــى  للقدوم 
الناس  اخمليمــات،  فــي  والعيش 
جاءت طواعية، وال شــك في أن 
عمليــة عودتها يجــب أن تكون 

طوعية أيضاً، وليست اجبارية”.
حســن كالري، بــّن أنهم تلقوا 
في االجتماع األخير ملركز تنسيق 
األزمات الذي عقد باشــراف وزير 
كوردســتان،  بإقليم  الداخليــة 
القرار الذي ينص على الســماح 

للنازحن،  الطوعيــة  بالعــودة 
أن “احلكومة العراقية  مستطرداً 
تضــع عراقيــل أمــام الراغبن 
بالعودة منهم، حيث يجب تدقيق 
باإلضافة  هــذا  األمني،  كلفهم 
إلى املشــاكل األمنية واخلدمية 
في املناطق التــي يريدون العودة 

اليها”. 
الــى أن عــدداً كبيراً من  ولفت 
النازحــن هم مــن أهالي قضاء 
ســنجار وأطرافهــا، وهــم غير 
راغبن بالعــودة إلى مناطقهم، 
مبّينــاً أن “التوتر الذي شــهدته 
وقضاء سنجار،  ناحية ســنوني 
أدى إلــى عودة قســم كبير من 
النازحن، ممن عادوا إلى مناطقهم 
األصلية فــي وقت ســابق، إلى 

إقليم كوردستان مجدداً”.  بشأن 
عدد النازحن في إقليم كردستان 
بشكل عام، أوضح حسن كالري، 
بــأن “أكثر مــن 700 الــف نازح 
يعيشــون في إقليم كوردستان، 
%30 منهم يقيمون في اخمليمات، 
والبلدات،  املــدن  فــي  واآلخرون 
ويســتفادون من اخلدمــات التي 
تقدمهــا لهم حكومــة إقليم 

كوردستان”.
2000 عائلة  وأضاف بأن أكثر من 
مــن محافظتــي صــالح الدين 
4 مخيمات في  وديالى تقيم في 
إلى  السليمانية، الفتاً  محافظة 
أنها “قدمت طلبات رسمية بعدم 
رغبتها في العودة إلى مناطقها 
“معظم  أن  بأي شكل”، موضحاً 

هذه العوائل من الســنة”. مدير 
مركــز تنســيق األزمات بــوزارة 
كردســتان  إقليم  في  الداخلية 
أشــار إلى وجــود 35 مخيماً في 
في  أغلبها  كردســتان،  إقليــم 
محافظــة دهــوك حيــث يبلغ 
عددها 20 مخيماً، و10 في أربيل، 
واخمليمات األخرى في السليمانية. 
وشدد على أن “احلكومة العراقية 
لم تتعــاون كما يجب في تنفيذ 
واألخالقية  اإلنسانية  االلتزامات 
التي تقع على عاتقها منذ إنشاء 
اخمليمات إلى يومنا هذا، خصوصاً 

االلتزمات املادية”.
 في وقت ســابق، كشــف ممثل 
املفوضيــة الســامية لشــؤون 
الالجئــن التابعة لــأمم املتحدة 

UNHCR فــي العــراق، أنــه من 
أصــل 300 ألف الجئ في العراق، 
تقريباً في إقليم  ألفاً   250 يقيم 
كوردســتان، مضيفــاً أن أكثــر 
مــن 1.2 مليون نــازح داخلي لم 
يتمكنــوا حتى اآلن مــن العودة 
أن أغلب  إلى  إلى دياريهم، وأشار 
كوردســتان  إقليم  في  الالجئن 

بلغوا مرحلة اإلكتفاء الذاتي. 
وقــال جــان نيكــوال إن بن يدي 
املفوضيــة حالياً 20 % فقط من 
املوازنة الالزمة ملساعدة النازحن 
والالجئن في العــراق، وإن احلرب 
كان  العاملية  واألزمات  األوكرانية 
لها أثرهــا في تراجــع املعونات 
املالية التي تقدمها الدول املانحة 

لوكاالت األمم املتحدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تزداد يوماً بعد آخر املؤشرات اخمليفة 
اإلنســانية  الكارثة  عمــق  على 
والبيئية، التي تتهدد العراق على 
وقع اجلفاف والتصحر وشح املياه، 
والذي أصبح يهدد األمن الغذائي 
للعالم أجمع، إذ يحاول العراق من 
دولية وضع  خالل عقد مؤمتــرات 
املائية  لأزمة  واملعاجلــات  احللول 

والتغيرات املناخية. 
وزير البيئة وكالة جاسم الفالحي 
إن  صحفية  تصريحــات  في  قال 

إيراداتنا  في  كبيراً  تناقصاً  “هناك 
املائية مــن دول املنبــع، واجلميع 
يعلــم بــأن أكثر مــن 85 ٪  من 
اجلارة  تأتي مــن  املائية  إيراداتنــا 
تركيــا وأكثر مــن ٪15 تأتي من 
اجلانب اإليرانــي”.  وأردف الفالحي 
بأن “هنالك تراجعاً كبيراً في هذه 
االيرادات”، مؤكداً “تفاقم شــحة 
امليــاه مع ازديــاد درجــات احلرارة 
وهذا  التبخــر،  معــدالت  وازدياد 
ما أدى إلى ازديــاد تدهور األراضي 
وتأثيره املباشر على األمن الغذائي 

في البلد”.  شرق العاصمة بغداد، 
يعيش  الــدوامن،  منطقــة  حيث 
املزارع في معاناة كبيرة،  أصحاب 
إذ أن منسوب املياه بدأ باالنخفاض 
بشكل ملحوظ وتالشى متاماً في 
نهر أبي غريب، مما شــكل تهديداً 
حقيقيــاً حلياتهــم وممتلكاتهم 
الزراعية واحليوانية. بدوره، شــيخ 
قبيلــة الكرطــان، أركان محمد 
ســليمان،  ذكر لشــبكة رووداو 
 ،2003 عام  “منــذ  أنه  اإلعالمية، 
تتوفر  اللحظــة ال  وحلــد هــذه 

مياه لســقي األراضــي الزراعية، 
حيث تعتمــد الزراعة هناك على 
“اآلبار  أن  مبينــًا  االرتوازية”،  اآلبار 
قــد جّفت، واألنهار قــد طمرت”.  
وناشد سليمان “وزير املوارد املائية 
بتطهير هذه األنهــر في مناطق 
أطراف بغــداد، مبناطق الرضوانية 
والدوامن الثانية واألولى فيها أنهر”. 
وأضاف: “كل األراضي الزراعية هنا 
تعتمد على اآلبار، لذلك فشــلت 
الزراعة، ألن االستيراد يشكل بديالً 
عنها، والدليل قبل فترة حتدث لي 

الطماطم  صندوق  بأن  شــخص 
وصل سعره إلى ألف دينار فقط”. 
وهو صاحب  داوود،  أما ســليمان 
أراٍض زراعيــة، لفت خالل حديثه 
لشــبكة رووداو اإلعالمية، إلى أن 
“املاء بالنســبة لهم قــد انتهى 
بحصولهم  مفيداً  املنطقة”،  في 
على املياه من اآلبار.  وأدت شــحة 
امليــاه، وفقــاً لداوود، إلــى “ذبول 
أن  الزرع ونفوق املواشــي”، معرباً 

أوضاعهم “سيئة للغاية”. 
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن 

بظالله  ألقى  واجلفــاف  التصحر 
علــى 39 في املائة من مســاحة 
البــالد، و54 في املائــة من األرض 
اخلصبة معرضــة خلطر فقدانها 
زراعياً، بسبب امللوحة الناجتة من 

تراجع مناسيب دجلة والفرات. 
ليس هذا فحسب،  بل أن 7 مالين 
عراقي تضرروا من اجلفاف والتغير 
ورمبا  االضطراري،  والنزوح  املناخي 
قــد ترتفــع تلك النســب إن لم 
توضــع احللول املعاجلــة في وقت 

قريب. 

ذي قار ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس اجلمعية العراقية للدفاع 
إبراهيم  الصحفيــن  عن حقــوق 
الســراج أن  تأخيــر تســديد ثمن 
االعالنــات احلكومية إلى الصحف 
اليومية قد أســهم بشكل كبير 
فــي إرتفاع معــدالت البطالة في 
السراج  وقال  الصحفي.  الوســط 
في بيان عــن اجلمعيــة أن إهمال 
واملؤسســات  الــوزارات  وتقاعس 
احلكوميــة وتأخيــر تســديد ثمن 
أســهم  قد  احلكومية  االعالنــات 
إلى  في تعرض مئــات الصحفين 
أغلب  وأن  التعسفي خاصة  الطرد 

الصحــف اليومية هــي متول من 
إيرادات االعالنات احلكومية وبالتالي 
عدم تسديد ثمن االعالنات قد إربك 

عمل املؤسسات اإلعالمية.
وأكــد أن عــددا من املؤسســات 
اإلعالمية قلصت اعداد الصحفين 
إلى النصف األمر الذي أســهم في  
ضعف الوضع املعاشي للصحفين  

.
وطالــب  الســراج بضــرورة وضع 
ســقف زمنــي لتســديد  ثمــن 
االعالنات احلكوميــة على أن تلتزم 
به الوزارات واملؤسســات احلكومية 

والهيئات املستقلة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامة  الشــركة  عــام  مدير  تفقد 
لتجــارة احلبوب محمــد حنون اليوم 
على  واملشرف  والورشة  النقل  قسم 
األســطول الناقل ملادتــي احلنطة و 
الرز الداخلــه ضمن مفردات البطاقة 
التموينيــة. وقال املديــر العام خالل 
أن  القســم  مالكات  مــع  اجتماعه 
القسم يتحمل مسؤولية كبيرة في 
نقل وتفريغ حموالت مادتي ) احلنطة 
والرز ( إلى مخازن بغــداد واحملافظات 
وهــو معنــي بتوفيــر رغيــف اخلبز 
للعراقن من خالل التعامل مع االزمه 
ومواجهتها  العامليــة  االقتصاديــه 

بشــكل جدي . املدير العام أكد على 
ضرورة تبني حتديث آليات األســطول 
ومن خالل شــراء شــاحنات  الناقل 
حديثه ومن مناشــيء عاملية رصينة 
وفــق آليــات التعاقــد احلكومية مما 
نقل  يستطيع  جديده  شاحنات  يوفر 
الكميات املكلف بنقلها من احلنطة 
والرز إلى مخازن لهذه الوزارة . واشاد 
املدير العام مببادرة القســم بتحديث 
واعادتها  القدمية  القالب  الســيارات 
للخدمة ضمن شــاحنات االسطول 
الناقل بعد توســعة احلمــوالت الى 
مديات اوســع ، مشــيرا إلى أن كل 
إمكانيات الشركة ستوظف لتطوير 

وتأهيــل بنايات القســم ومن خالل 
حتديــث شــاحنات أســطول النقل 
وتطويــر البنى التحتية واســتبدال 
اثاث املوظفن . ولفت املدير العام الى 
بإنشاء  الهندسي  القســم  تكليف 
بنايه جديده للقسم تستوعب جميع 
املــالكات الفنية واالداريــه املتواجدة 
والتــي تبــذل جهــودا اســتثنائية 
 ، طويلة  لساعات  بالعمل  ومستمره 
وثمن دور املالكات العاملة في القسم 
والتي تــودي دورا مهما عملية تفريغ 
الراســيه  البواخر  حموالت  ومناقله 
في املوانئ والتي حققت مبالغ كبيره 

لتعظيم املوارد املاليه للشركة .

 بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعا  الســرقة  ســجلت جرائــم 
ملحوظــا خالل الســنة احلالية بعد 
ارتفاعها خالل العامين املاضين في 
اثناء مدة احلجر املنزلــي إبان جائحة 
كورونا، غيــر أنها لم تنعدم كليا فما 
زالت السرقات البسيطة في املناطق 
الشــعبية تســجل أرقاما، بحسب 

قضاة حتقيق.
ويــرى قاضي محكمــة حتقيق بغداد 
اجلديدة جاسم محمد كاظم صعوبة 
فــي حتديد نســب جرائم الســرقة 
لعدة  احملاكم  في  جميعا  وتسجيلها 
أســباب منهــا مجهوليــة الفاعل 
أو رغبــة الضحية في عدم كشــف 
أو  عائلية  ألســباب  للجرمية  تعرضه 

اجتماعية”.
وأكد كاظم في حديث صحفي تراجع 
الســرقة مؤخرا عن نسبتها  جرائم 

في العامن املاضين، مشــيرا إلى أن 
“حوادث السرقة تضاعفت خالل مدة 
فرض حظر التجوال الذي رافق جائحة 
كورونــا خالل الفترة املاضية ســيما 
مع تعطــل اغلب األعمال، ما ادى إلى 
زيادة هــذا النوع مــن اجلرائم لدوافع 

اقتصادية معيشية”.
واضــاف “بعــد زوال حظــر التجوال 
ورجوع احلياة االقتصادية إلى نشاطها 
وتوفر فرص العمــل لوحظ انخفاض 

مثل هذه اجلرائم”.
وعــن الدوافع واألســباب التي تقف 
وراء هــذه اجلرائم، أضــاف أن “اغلب 
اقتصادي  بدافــع  ترتكب  الســرقات 
بسبب عدم توفر فرص العمل ألغلب 
بعضهم  يدفع  ما  العاطلن  الشباب 
ارتكاب الســرقة”، مؤشرا دوافع  إلى 
أخرى كـ”التأثر مبا يعرض على وسائل 
ترف  التواصل االجتماعي من مظاهر 

ورغبة في الوصول الى الثروة ما يدفع 
الى ارتكاب جرائم السرقة”.

ولم يعد ارتكاب هذه اجلرمية مقتصرا 
على الرجال، بل شــاركت في ارتكاب 
بعضها النســاء وبعصابات منظمة 
املواطنن  ومحالت  الدور  تســتهدف 
وبأساليب عديدة، كما يقول القاضي 

كاظم.
أن  تابع كاظم  أبرز املســروقات،  وعن 
األموال  تســتهدف  السرقات  “أغلب 
املالية  لقيمتها  الذهبية  واملصوغات 
العالية وســهولة التصــرف فيها أو 
إخفائهــا إذ يتم صــرف النقود على 
امللــذات الشــخصية وبيــع الذهب 
بأســعار مرتفعة كونــه مرغوبا في 
أوساط اجملتمع وال مينع ذلك من تعرض 
باقي األموال املنقولة للســرقة مثل 
واألشــياء  الهاتف  وأجهزة  العجالت 
الثمينة األخرى وما ينطبق عليه املثل 

كل ما خــف وزنه وغــال ثمنه يكون 
هدف للسرقة من اجلناة”.

ويالحــظ القاضي أن “طابــع جرائم 
الشــعبية  املناطق  فــي  الســرقة 
يتجه إلى األشــياء البســيطة مثل 
النارية  والدراجات  الغاز  اســطوانات 
واألثــاث املنزلــي، أمــا فــي املناطق 
التجارية فيكثر فيها ســرقة النقود 
مــن املتبضعــن عنــد جتوالهم في 
التي  اخملازن  ســرقة  وكذلك  األسواق 

يتم حفظ البضائع بها”.
الســرقات  جرائــم  “ترتكــب  وزاد 
البســيطة باختالس مال اجملنى عليه 
كـــسرقة محفظة النقود من جيب 
اجملنــي عليه دون الشــعور بذلك، أما 
السرقات املركبة فترتكب حتت تهديد 
الســالح وباإلكراه عادة من عصابات 
متمرسة في ذلك وهي جرائم خطيرة 

تقترن عادة بجرائم أخرى”. 

وزارة الهجرة والمهجرين: 59 الف عائلة
حاليًا داخل المخيمات في عموم البالد

غلق ملف النازحين نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل

كشف وكيل وزارة 
الهجرة أن”عدد 
العائالت النازحة 

التي عادت منذ بدء 
عمليات التحرير بلغ 
نحو 450 ألف عائلة 
من أصل 539 ألفًا 

و466 عائلة مسجلة”

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث املديــر العــام وكالة للمركــز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية أحد تشكيالت وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية املهندس مشرق 
االسدي مع وفد من شــركة بتروناس املاليزية 
وشــركة نفط ذي قــار التابعة لــوزارة النفط 
تطبيق اشتراطات السالمة في مواقع العمل . 
.وقدم املدير العام عرضا تعريفيا عن عمل املركز 
وخصوصا االقســام الفنية واخلدمات املقدمة 
للطبقــة العاملة في األنشــطة االقتصادية 
للقطاعات اخملتلفة.  وجرى خالل اللقاء احلديث 
عن كيفية مراقبة وتقييم الصحة والســالمة 
املهنية من خــالل االطالع على إجراءات العمل 
املتبعــة في املركز القســامه الفنية والزيارات 
امليدانية االستشارية والتقييمية التي يجريها 
ملتابعة توفر اشــتراطات الصحة والســالمة 
املهنيــة في مواقــع العمل، فضــال عن إجراء 

الفحوص الطبية واخملتبرية املهنية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت مديريَّة شــؤون البطاقة املوحدة في وزارة 
الداخليَّة امس الثالثاء الشــروع قريباً، بتحويل 

بطاقة السكن إلى إلكترونيَّة.
وقال معاون مدير عام شؤون البطاقة الوطنيةَّ 
العميد محمد صادق فــي تصريح صحفي، إن 
“القرار يندرج ضمن املرحلة الثانية من املشروع 
الوطني للبطاقة املـوحـــدة، وسيتم من خالل 
إدخـــال املعلومات ضمن قيد املواطن بقاعدة 
بيانــات البطاقة”، مضيفــاً أنَّ “املرحلة األولى 
من املشروع الوطني للبطاقة املوحدة، تتضمن 
إنشــاء قاعدة بيانات للمواطــن، ومنحه رقماً 

وطنياً اليتكرر”.
” مراكز املعلومات في بغداد واحملافظات،  وبن أنَّ
مرتبطــة مبركز معلومات رئيــس يغذي جميع 
تلــك املراكز، وفي حال التحــول نحو البطاقة 
اإللكترونية ستقوم تلك املراكز بتغذية مديرية 
شؤون البطاقة بعنوان السكن اجلديد وإدخاله 
املواطن املســجلة وفق  بيانــات  ضمن قاعدة 
الرقم الوطني املمنوح له مــن خالل البطاقة 
” عنوان السكن متغير  إلى أنَّ املوحدة”، مشيراً 
وســيكون ضمن قاعدة بيانات املديرية حصراً 
أي توجد ضمــن معلومات البطاقــة املوحدة 

الظاهرة أو الشريحة املوجودة على البطاقة “.
ولفت صـادق بأنه” في حال تقّدمت جهة معينة 
بطلب احلصول على سكن املواطن، يكون منح 
العنوان من خـــالل استحصال موافقة املدير 
العام حصراً بتقدمي طلب واحتياجات”، موضحاً 
” الرقم الوطني هو مفتــاح احلصول على  بــأنَّ
جميــع املعلومات التي حفظــت ضمن قاعدة 

بيانات املديرية”. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفتتـــح وزير الصناعة واملعادن السيد منهـل 
عزيـــز اخلبـــاز مصنــع البتروكيمياويات في 
ُمحافظة البصرة التابع إلى الشــركة العامة 
للصناعــات البتروكيمياوية بعد توقفه ألكثر 

من ١٢ سنة .
وقد متَّ إعادة تأهيل وتشــغيل أقسام ووحدات 
ومعامل املصنــع بجهود جبارة وإســتثنائية 
وإمكانيات ذاتية بدعم من الوزارة وتســهيالت 
من احمُلافظة ملُعاودة إنتاج حبيبات البولي إثيلن 
واطــئ الكثافة بطاقــة ) ١٢٠ ( طنا يومياً ما 
يُعادل ) ٣٦٠٠ ( طن شهرياً بجودة ونوعية فائقة 
ونقاوة عاليــة تفوق ما موجود في األســواق 
احملليـة . وبـارك الوزير في مؤمتر صحفي عقب 
رافقه فيه ُمستشــار ُمحافظ  الذي  اإلفتتاح 
البصــرة جهود الشــركة وُكل العاملن فيها 
ودعم قيادات الــوزارة ودوائرهــا وتعاون ودعم 
احمُلافظة من أجل تذليل املُعوقات والتشــغيل 
الفعلي للمصنع ومعمل إنتاج ُحبيبات البولي 
إثيلــن واطئ الكثافة ، ُمشــيراً إلى أن حجم 
اإلنتاج كبير وبكفاءة ونوعيــة عالية لنوعية 
اإلثيلن فــي العراق ما يُعطــي لإلنتاج قيمة 
حقيقية مُتيزه عن املُنتجات األجنبية وبأسعار 

أقل من األسعار العامليـة . 

العمل تبحث تطبيق 
اشتراطات السالمة في 

مواقع العمل

 الداخلية تشرع بتحويل 
بطاقة السكن الى إلكترونية

وزير الصناعة يفتتح 
مصنع البتروكيمياويات 

في البصرة  

شحة المياه تدفع مزارعين لالعتماد على اآلبار التي قاربت على الجفاف

السراج: تأخير تسديد ثمن االعالنات الحكومية أسهم 
في إرتفاع معدالت البطالة في الوسط الصحفي

مدير عام الحبوب يوجه بتحديث
 االسطول الناقل وتأهيل بناياته

بعد زوال حظر التجوال ورجوع الحياة االقتصادية إلى نشاطها

قاضي تحقيق بغداد: تراجع ملحوظ لجرائم السرقة خالل العام الحالي 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
من املنتظر أن يوســع الدســتور التونسي 
الرئاسية،  الســلطات  كبير  بشكل  اجلديد 
بعد اســتفتاء أجري امس االول االثنني، أشار 
اســتطالع للــرأي إلى أنه قد نــال املوافقة 

بسهولة.
وحل الرئيس قيس ســعيد البرملان في العام 
املاضي قائال إن البالد بحاجة إلى اإلنقاذ بعد 
ســنوات من الشــلل، وأعاد كتابة الدستور 

الشهر املاضي.
وأظهــر اســتطالع آلراء املشــاركني فــي 
االستفتاء أجرته مؤسسة سيغما كونساي 
أن 92.3 باملئة من ربع الناخبني املؤهلني الذين 
شاركوا في االستفتاء، يؤيدون دستور تونس 
اجلديد، بينما قدرت الهيئة العليا لالنتخابات 

نسبة املشاركة األولية عند 27.5 باملئة.
وبعد قليل من نشر اســتطالع الرأي، توافد 
املئات من أنصار ســعيد على شارع احلبيب 

بورقيبة بوسط العاصمة لالحتفال.
وقالت امرأة: “تعبنا 10 أعوام ونحن نعاني.. إن 

شاء اهلل سيتوفق.. قيس نحن كلنا معك”.
وأضاف رجل آخر: “قيس ســعيد نحن معك 
إلى األمام.. حاولوا تشــويه سمعتك لكننا 

نعرف أنك نظيف”.
وقالت شــابة فــي العاصمة: “ســعيدون 
جدا ألن االســتفتاء جنح وإن شاء اهلل يكون 
عهدا جديــدا ونخرج مما كنــا فيه ونحقق 
أهداف الثورة، وهي العمل واحلرية والكرامة 

والوطنية”.
وقالت نورة بن عيــاد )46 عاما( والتي كانت 
مــع ابنها وحتمل العلم التونســي: “خرجنا 
لنحتفل. نحن لســنا خايفني من شي.. من 
سيخاف فقط هم الفاســدون واملسؤولون 

الذين نهبوا الدولة”، وفقا لرويترز.
وقال رجل آخر: “اآلن وقــد أعطيناه تفويضا 
للوبيــات  للتصــدي  جديــدا  سياســيا 
السياســية، نطلــب من ســعيد أن يهتم 
بوضعنا االقتصادي واألســعار وتوفير الغذاء 

بشكل كاف”.
وفي مركز االقتراع املوجود في شارع مرسيليا 
بوسط تونس العاصمة، كان إلياس مجاهد 
واقفا فــي أول الطابور، قائال إن ســعيد هو 

األمل الوحيد.
وأضاف: “أنا هنا في ســاعة باكرة للتصويت 
بنعــم وإنقاذ تونس من ســنوات الفشــل 

والفساد”.

“إرادة الشعب ستنتصر”.. 
التونسيون يؤيدون 

الدستور الجديد

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

وصــل الرئيــس الفرنســي إميانويل 
ماكــرون، إلى الكاميــرون، في بداية 
جولة أفريقية، ستقوده أيضاً إلى بنني 
وغينيا بيساو، في الفترة بني 25 و28 
احلالي، في بادرة يقــول قصر اإلليزيه 
عنها إن غرضها إظهار أن الشــراكة 
الفرنســية - األفريقيــة “مــا زالت 
أولوية” بالنســبة إليه. كما تشــدد، 
للتدليل علــى أهميتهــا، على أنها 
دولية يقــوم بها ماكرون  ثاني جولة 
منذ إعادة انتخابه في نيسان املاضي 

لوالية جديدة من 5 سنوات.
وجاء فــي ملــف، أعدته الرئاســة، 
أن اجلولــة املذكــورة “تتم فــي إطار 
إقليمــي ودولي صعب؛ حيث التهديد 
اإلرهابــي مــا زال قائمــاً منــذ عدة 
ســنوات في منطقة الســاحل، وهو 
مســتمر بالتقدم نحو خليج غينيا”، 
األمــر الذي ردت عليه فرنســا بإعادة 
النظر في انتشار قواتها املرابطة في 
أفريقيا. كذلك يشير امللف إلى احلرب 
الروســية على أوكرانيــا، وخصوصاً 
تبعاتهــا على مســتوى أزمة الغذاء 
بشــكل خاص  تضرب  التي  الدولية، 
البلدان األفريقية. وسعى ماكرون من 
خالل مبادرته املســماة FARM لألمن 
الغذائــي إلى مســاعدة أفريقيا في 
مواجهة تبعاتها على القمح واحلبوب 
واملواد الغذائية التي مصدرها أوكرانيا 
وروســيا، وحتفيــز االســتثمارات في 
القطاع الزراعي في البلدان الهشــة 

غذائياً.
بيــد أن ما لــم يقله التقريــر هو أن 
جولة ماكرون حتصل في وقت يتراجع 

فيه النفوذ الفرنســي فــي أفريقيا، 
وفيما تقترب قيادة القوات الفرنسية 
في أفريقيا من إمتام االنســحاب من 
مالي، حيث مســرحها األهم، حملاربة 
التنظيمــات اإلرهابيــة في منطقة 
2013. من هنا،  العام  الســاحل منذ 
فإن السلطات الفرنسية تعمل على 
إعادة النظر في حضورها العسكري، 
تدخلها  أشــكال  تكييف  وخصوصاً 
بعد فشل مهمتها في بامكو. وجتدر 
العســكري  اجمللس  أن  إلى  اإلشــارة 
املمســك بزمام األمور في بامكو بعد 
انقالبني عســكريني في 2020 و2021 
طلب من باريس إخــراج قواتها، بعد 
أن كانت مالي طيلة السنوات التسع 
املاضيــة مبثابة “محمية” فرنســية. 
ولذا، فــإن جولــة ماكرون ســتوفر 
الفرصة من أجــل إعادة النظر  أيضاً 
بالشراكات العســكرية القائمة بني 
والدول  السابقة  الدولة املســتعمرة 
التي اســتقلت منذ ســتينات القرن 

املاضي.
ويعي اجلانب الفرنســي أنــه يواجه 
منافسة اســتراتيجية كانت سابقاً 
معقــودة اللواء له. وهذه املنافســة 
املفارقات  ومــن  األشــكال.  متعددة 
اجلديــرة باالنتباه أن ماكرون يصل إلى 
العاصمــة الكاميرونية ياويندي بعد 
أشــهر قليلة على توقيــع معاهدة 
دفاعية بينها وبني روسيا. كذلك تتم 
فيما وزير اخلارجية الروســي سيرغي 
الفروف يتنقل بني العواصم األفريقية 
القاهرة، في جولة موسعة،  بادئاً من 
غرضها األول إثبــات حضور بالده، في 
 2.5 قارة سيصل عدد ســكانها إلى 

مليار نسمة في العام 2050.
الفرنســية بشــكل  املصادر  وتنفي 

قاطع رغبة باريس في االنسحاب من 
الدور األمني  التخلي عــن  أو  أفريقيا 
الذي تقــوم به في محاربــة اإلرهاب 
“القاعدة”  اإلرهابيــة،  والتنظيمــات 

و”داعش”. 

وتعمل وزارة الدفاع بطلب من الرئيس 
ماكــرون على بلورة تصــور للحضور 
الفرنســي العســكري في عدد من 
أن يكون  يفترض  األفريقيــة،  البلدان 
جاهزاً في اخلريف املقبل، إال أن العقدة 

املركزية فيه أن فرنسا لم تعد تريد أن 
تكون في الواجهة، وبدل ذلك تفضل 
توفير الدعم للقوات احمللية من خالل 
شــراكات أمنية متجددة. وتشــغل 
فرنسا قواعد عسكرية في السنغال 

إضافة  أفريقيا(،  )غرب  العاج  وساحل 
إلى حضور عســكري بحري دائم في 
خليــج غينيا. والتخــوف الكبير في 
باريس اليوم هو من “نزول” التنظيمات 
باجتاه  الساحل  من منطقة  اإلرهابية 
بلدان خليج غينيا، التي أخذت تعاني 
في شــمالها من عمليــات إرهابية. 
لو  الدفاع سيباستيان  لوزير  وســبق 
كورنــو أن زار النيجر وســاحل العاج 
منتصــف الشــهر احلالــي. وتعاني 
ساحل العاج من عمليات إرهابية في 
شــمال البالد على احلدود مع بوركينا 

فاسو.
وتفيــد املعلومات املتوافرة أن اربعة 4 
بلدان مطلــة على خليج غينيا، وهي 
ســاحل العاج وبنني وتوغــو وغينيا، 
ميكن أن تســتفيد بأشكال مختلفة 
الفرنســي،  العســكري  الدعم  من 
سواء على صعيد االستعالمات التي 
تستطيع وســائل املراقبة الفرنسية 
املعــدات  أو  التدريــب،  أو  توفيرهــا، 
واألســلحة. وأفادت املصادر الرئاسية 
أن بنني تقدمت بطلب إلى باريس بهذا 
الشأن، وال شــك أنه سيكون موضع 
بحث خالل زيارة الرئيس ماكرون، الذي 

يصحبه وزيرا الدفاع واخلارجية.
وقالت باريــس إن بنني ترغب في توافر 
لها، يشمل  فرنســي  دعم عسكري 
وتوفيــر  واالســتعالمات  التدريــب 
قاعدة  ولباريس  واألســلحة.  املعدات 
عسكرية في الغابون، أقيمت مبوجب 
معاهدة دفاعية، تعود للعام 1960، أي 
استقالل الغابون. أما القاعدة الكبرى 
فإنها قائمة فــي جيبوتي، التي تطل 
على مدخل البحر األحمر. يضاف إلى 
ما ســبق، بحسب بيانات وزارة الدفاع 
الفرنســية، حضور عسكري قوي في 

بوركينا  )النيجر،  الســاحل  منطقة 
فاســو، تشــاد(، رغم االنسحاب من 
مالــي، إال أن عدد القوة الفرنســية 
في الساحل ســيتراجع إلى النصف، 
2500 مع معداتهم  بحيث يدور حول 
وأسلحة الدعم، “بعد أن كان قد وصل 

إلى 5200 رجل العام املاضي”.
االستراتيجي  املنافس  روســيا  ومتثل 
األكبر للحضور الفرنسي في أفريقيا، 
والتجارية  االقتصادية  املنافسة  فيما 
تأتي من الصني. وثمة ســبب تاريخي 
لذلــك، إذ إن كثيراً مــن البلدان التي 
اســتقلت القرن املاضي عــن الدول 
املســتعمرة األوروبيــة نظرت صوب 
االحتــاد الســوفياتي لالســتقواء به 
وطلب املســاعدة منه. وقد استمرت 
هــذه العالقة مع روســيا بعد انهيار 
في  لفرنســا،  اآلخر  واملنافس  االحتاد. 
حال وضعت الواليــات املتحدة جانباً، 
هو تركيــا التي تدعو ســنوياً لقمة 

تركية - أفريقية. 
وتعتبر املصادر الفرنســية أن حصان 
الروسي هو ميليشيا “فاغنر”  طروادة 
التي لها وجود معروف في جمهورية 
أفريقيا الوسطى وفي مالي. وبحسب 
أنها  باريس، فــإن ما مييــز “فاغنــر” 
تشــكل”ضمانة” لبقاء النظام الذي 
اســتعان بها، ملنع حصــول انقالبات 
تطيح به مــن جهة، ومن جهة أخرى 
مساعدته قانونياً وإعالمياً، ومن خالل 

وسائل التواصل االجتماعي. 
وباملقابــل، ترى باريــس أنه حيث حتل 
“فاغنــر” يحل العنــف والدوس على 
القانون. وأحياناً تســعى امليليشــيا 
الروســية التي حاربت فــي ليبيا إلى 
وضــع أيديها على الثــروات املعدنية 

التي تتوفر للبلدان األفريقية.

زيارته تشمل الكاميرون وبنين وغينيا بيساو

ماكرون في جولة أفريقية لتثبيت حضور فرنسا في القارة

متابعة ـ الصباح الجديد :
مــع تفاقــم األزمة فــي العالقات 
الروسية - اإلســرائيلية، وتهديدات 
تل أبيب باتخاذ إجراءات سياســية 
رداً على عزم موســكو حظر نشاط 
اليهوديــة إلســرائيل”،  “الوكالــة 
قررت احلكومة الروســية بشــكل 
مفاجــئ تأجيل اســتقبال وفد من 
لتسوية  اإلسرائيليني  القانون  رجال 

املشكلة.
في  االستيعاب  شــؤون  وزير  وأعلن 
شاي،  نحمان  اإلسرائيلية  احلكومة 
أن بــالده غيــر معنيــة بالتصعيد 
روســيا،  تنوي محاربة  ال  وبالتأكيد 
لكنهــا فــي الوقت نفســه تريد 
أن يفهــم الروس أن هنــاك قدرات 
اتخاذ  سياســية إســرائيلية على 
خطــوات موجعة، ملّمحــاً إلى أن 
الصراع  احلالي من  موقف حكومته 
أوكرانيا مهم ملوســكو ومن  فــي 

شأنه أن يتغير.
وكانــت هــذه األزمة قــد انفجرت 
في نهاية األســبوع املاضي، عندما 
إلى  الروســية  احلكومة  توجهــت 
الوكالــة اليهوديــة تبلغهــا أنها 
تدرس إمكانية حظر نشــاطها في 
روسيا، بســبب خروقاتها للقوانني. 
وتبــنّي أمس االول االثنــني، أن هناك 
توجهاً حلظر نشــاطات مؤسسات 
يهودية وإسرائيلية أخرى تعمل مع 
املواطنــني اليهود في روســيا، مثل 

“جوينت” و”نتيف” وغيرهما. 
وســلمت وزارة العــدل الروســية 
احملكمة في موســكو، يوم اخلميس 
املاضي، طلباً بإنهــاء عمل الوكالة 
اليهوديــة في روســيا، وســتعقد 
احملكمة جلســة، اخلميــس املقبل، 
للبت في الطلب. وتخشى إسرائيل 
من عقد جلســة احملكمــة قبل أن 
القانونيني من  يتمكن وفد اخلبــراء 
الوصول إلى موســكو ومناقشــة 

اخلالف ومحاولــة حّله بهدوء، ولكن 
روســيا لم توافق بعــد على منح 

أعضاء الوفد تأشيرة دخول.
وتتهــم النيابة الروســية الوكالة 
عن  معلومات  بجمــع  اليهوديــة، 
مواطنني روس، بغرض تشــجيعهم 
وتقوم  إلى إســرائيل،  الهجرة  على 
بحفظ املعلومات في خوادم موجودة 
خارج روســيا، وأنها تشجع “هجرة 
األدمغة” بشكل خاص، وذلك مبوجب 
قوانني عنصرية في إســرائيل مثل 
العودة”،  و”قانــون  القومية”  “قانون 
لكن مــن الناحيــة الفعلية يوجد 
معينة،  سكانية  جملموعات  تفضيل 
بينهم شبان، ومثقفون، وذوو قدرات 

علمية وجتارية - اقتصادية.
وكشــف الوزير اإلسرائيلي األسبق 
نتــان شيرانســكي، الذي شــغل 
منصــب رئيس الوكالــة اليهودية 
أيضــاً، أن املشــكلة نشــأت قبل 
8 ســنوات، عندما ســّنت روســيا 
2014، ينص على حظر  قانوناً سنة 
االحتفــاظ مبعطيــات يتم جمعها 
عــن مواطنــني روس فــي خــوادم 
حينه،  وفي  روســيا.  خارج  موجودة 
حاولــت الوكالــة فحــص تبعات 
بوتني  فالدميير  الرئيس  لكن  القانون، 
قال إنــه ال يوجد ســبب ألن تقلق 
الوكالــة اليهودية من هذا القانون. 
ولهذا، رأى أن وراء املوضوع مســائل 

يكون  أن  يســتبعد  ولم  سياسية. 
األمر متعلقــاً برغبة بوتني في إثارة 
ضجة إسرائيلية حتى يعزز مكانته 
اليوم  يحتاجهــا  التي  إيــران،  لدى 
لتشــكيل حلف عاملــي جديد في 
مواجهة الواليات املتحدة، سوية مع 

الصني وغيرها.
وقد حــاول حزب الليكــود املعارض 
برئاســة بنيامني نتنياهو استغالل 
األزمة في املعركــة االنتخابية ضد 
حكومــة يائيــر لبيــد، فاعتبروها 
“إخفاقاً شــديداً يــدل على انعدام 
اخلبرة  وضعــف  القياديــة  الــروح 

والصبيانية في األداء”. 
وقال الوزير الســابق أيــوب قرا، إنه 

“لــو كان رئيس احلكومة نتنياهو، ملا 
نشــبت أزمة كهذه. فالرئيس بوتني 
يحترمه ويقدره وليــس كما لبيد”. 
أهمية  يتجاهــل  “لبيد  قــرا:  وقال 
روسيا إلسرائيل اليوم. فهذه الدولة 
حتفــظ مصاحلنا في ســوريا. وهي 
التي قــادت اجلهود إلعــادة جثامني 
أســرى ومفقودين إســرائيليني في 
ســوريا. وهــي التي فتحــت أبواب 
الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. فمن 
اجلنــون أن نعاديها ومــن الغباء أن 
نتخذ موقفاً ضدها حتى في احلرب 

بأوكرانيا”.
وقد رد مصدر إســرائيلي ضالع في 
االتصاالت بني الدولتني، بأن “مطالب 

الســلطات الروســية من الوكالة 
اليهودية بدأت قبل أكثر من ســنة. 
أي قبــل وقت طويل مــن احلرب في 
أوكرانيــا وتعيــني يائيــر لبيد في 
أن  وأكد  احلكومــة”.  رئيس  منصب 
الوكالة تخرق فعالً القانون الروسي 
وهناك حاجة للتفاهم مع موسكو. 
ودعــا حكومــة لبيد إلــى تهدئة 
مع روسيا، ألن خسائر  األوضاع فوراً 
إســرائيل ســتكون كبيرة في حال 

تفاقم األزمة.
لكن لبيد لــم يتجه إلــى تهدئة. 
ودعا امس االول االثنني إلى مداوالت 
عاجلــة فــي األزمة، وحــذر من أن 
اتخــاذ خطوات  “تــدرس  حكومته 
شــديدة وصارمة في حــال نفذت 
روســيا تهديدهــا وأغلقت مكاتب 

الوكالة اليهودية”. 
ونقلت وســائل اإلعالم العبرية عن 
مسؤول إسرائيلي، قوله إنه “يتعني 
على إســرائيل إعادة ســفيرها من 
موسكو للتشــاور، في حال أغلقت 
وأضاف:  اليهودية”.  الوكالة  مكاتب 
“نحن فــي معركة هنــا، فاألمر ال 
ماكدونالدز.  مطاعم  بإغالق  يتعلق 
لن مير هذا األمر بهدوء”. وبحســب 
صحيفة “يديعــوت أحرونوت”، حذر 
لبيد خــالل املداوالت مــن أن إغالق 
مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا 
سيشكل حدثاً خطيراً له تأثير على 
العالقات مع موســكو. وقال لبيد: 
“هــذه العالقات مهمة إلســرائيل. 
اليهودية في روســيا  ولكن اجلالية 

أهم”.
وتوقع اخلبراء أن يكون الرد اإلسرائيلي 
باتخــاذ خطوات دبلوماســية جادة 
وتغيير  العالقــات،  مســتوى  على 
أوكرانيا  جتاه  اإلسرائيلية  السياسة 
لتصبح أكثر حتيزاً لكييف ومعارضة 
عسكرياً  دعماً  ولتشــمل  ملوسكو 

ألوكرانيا باألسلحة والعتاد.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تايوان استعداداتها على  تكّثف جزيرة 
مختلف املستويات، استعداداً الحتمال 
بينما  تعرضها لهجوم صينــي كبير، 
اعتبر أحد أبرز املرشــحني خلالفة رئيس 
الوزراء املســتقيل بوريس جونســون، 
الصني “أكبر تهديد” تواجهه بريطانيا.

وأفادت وكاالت األنبــاء من تايوان ، بأنه 
مت إخــالء الطرق، وصــدرت أوامر ببقاء 
الســكان في منازلهم فــي أجزاء من 
اجلزيــرة، بينها العاصمة تايبيه، إلجراء 
اإلنذار  صفــارات  ودوت  جوية.  تدريبات 
عند الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت 
احمللي، من أجل إخالء الشــوارع إجبارياً 

إلجراء التدريبات التي تســببت فعلياً 
في إغالق بلدات ومدن في شمال تايوان 

ملدة نصف ساعة.
وطالبــت الســلطات املواطنــني عبر 
رســائل نصية باالنتقال إلــى أماكن 
آمنة على الفور؛ بينما وجهت الشرطة 
املركبات للتحرك إلــى جانب الطريق، 
وُطلــب من املــارة البحث عــن مأوى. 
أبوابها،  واملطاعــم  املتاجــر  وأغلقت 
وأطفأت األنوار جتنبــًا ألن تصبح هدفاً 
في حالــة وقوع هجوم ليلــي. وتدرب 
رجال اإلطفاء “على إخماد حريق اندلع 
بسبب هجوم صاروخي”. ودوت صفارات 
اإلنذار مجدداً بعد 30 دقيقة، في إشارة 

إلى انتهاء التدريب.
وقال كو وين جي، رئيس بلدية تايبيه، في 
كلمة له بعد أن أشرف على التدريبات: 
“مــن الضــروري االســتعداد حلالــة 
العسكرية  “الطائرات  وأضاف:  احلرب”. 
الصينية كانت مصــدر إزعاج لتايوان 
بشكل متكرر في الســنوات األخيرة، 
وحتى اندالع احلرب الروسية األوكرانية 
في شباط املاضي. هذه احلوادث تذكرنا 
باحلاجة إلى اليقظة في وقت السلم”.

وتزعم الصني أن تايوان التي تدار بحكم 
دميقراطــي، هي جزء مــن أراضيها، وال 
بالقوة.  االستيالء عليها  أبداً  تستبعد 
وترفــض تايوان ذلــك وتتعهد بالدفاع 

عن نفســها. وقد جدد الغزو الروسي 
ألوكرانيا اجلدل في شأن أفضل تصرف 
من جانبها، في حالة تعرضها لهجوم 
وســط تكثيف للمناورات العسكرية 
القلق  ويفاقــم  حولهــا.  الصينيــة 
تايوان،  الصني جتــاه  نيــات  بخصوص 
التوتر بني بكني والواليات املتحدة التي 
بتزويد  األميركي  القانون  مبوجب  تلتزم 
تايوان بوســائل الدفاع عن نفســها، 
برغــم عــدم اعترافها باجلزيــرة دولًة 
منفصلة. وقال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة الصينيــة ، إن بالده أصدرت 
الرئيــس  إلدارة  مشــددة”  “حتذيــرات 
جــو بايدن، بخصوص الزيــارة احملتملة 

لرئيســة مجلــس النــواب األميركي 
نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهي الزيارة 
التي كانت صحيفة “فايننشيال تاميز” 

أول من أورد خبراً عنها.
وفي لندن، وعد ريشــي ســوناك، أحد 
املرشحني لتولي رئاسة وزراء بريطانيا، 
بحظر “معهد كونفوشيوس” الصيني 
املتحدة،  اململكــة  املثير للجــدل من 
واصفاً الصني بأنها “أكبر تهديد طويل 

األمد لبريطانيا”. 
وذكــرت وكالــة “بــي إيــه ميديــا” 
البريطانية، أن هــذا التصريح ميكن أن 
يكون إشارة على التوجه األكثر تشدداً 
في سياســة احلكومة جتاه الصني، إذا 

ما أصبح سوناك رئيساً للوزراء التالي، 
فــي أعقــاب ضغــوط مجموعة من 
أعضاء حزب احملافظني. وكانت ليز تراس 
منافسة سوناك على زعامة احملافظني 
قد اتخذت خالل األشهر األخيرة نهجاً 
الصني،  جتاه  متزايد  بشــكل  متشدداً 
من خــالل منصبها وزيــرًة للخارجية؛ 
لكن سينظر إلى هذا التصريح األخير 
على أنــه خطوة لتعزيــز أوراق اعتماد 
وزير اخلزانة السابق سوناك، حيث وعد 
بإغالق “جميع معاهد كونفوشــيوس 
الصينية الثالثني” في اململكة املتحدة. 
التكنولوجيا  “بســرقة  الصني  واتهم 

البريطانية والتسلل إلى جامعاتها”.

 وأكد أن الصني “على املستوى الدولي، 
تدعم غــزو بوتني الفاشــي ألوكرانيا 
بشــراء نفطه، ومحاولــة التنمر على 

جيرانها، مبا في ذلك تايوان”.
وســارعت حملة تراس إلى التشكيك 
في تعهدات ســوناك اجلديــدة. وقال 
متحدث باســمها: “لقد عززت ليز من 
موقــف بريطانيا جتــاه الصني، منذ أن 
تولت وزارة اخلارجية وساعدت في قيادة 
االســتجابة الدولية للرد على العدوان 
الصيني املتزايد، وسيستمر هذا فقط 
عندما تصبح رئيســة للــوزراء، بينما 
تسعى إلى توســيع شبكة احلرية في 

جميع أنحاء العالم”.

روسيا ترفض دخول وفد إسرائيلي 
أراضيها لتسوية أزمة »الوكالة اليهودية«

تعتزم حظر مؤسسات أخرى 

مرشح لخالفة جونسون يعتبر الصين “أكبر تهديد” لبريطانيا

تايوان تكّثف استعداداتها الحتمال »الهجوم الصيني«
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جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 734
التاريخ/ 2022/7/25

إعادة إعالن مناقصة جتهيز رقم )18(/ ضمن خطة تنمية األقاليم  لعام 2021 
املستمرة تبويب )03900100104(

تعلن محافظة كربالء املقدسة عن اعادة اعالن املرقم )18( للمرة االولى ملشروع
)جتهيز عجالت حكومية(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمشروع املذكور آنفا 
والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قسم العقود العامة في احملافظة/ وحدة بيع التنادر مقابل 
مبلغ قدره )250،000( مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية في احملافظة، فعلى 
الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجــة التصنيف )غرفة جتارة الصنف/ املمتاز( 
او )انشــائية/ رابعة( من الشــركات التي لديها حق ممارســة اعمال التجارة مثبتة ضمن اوراق تأسيس الشركة، 
تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشروع آنفا الى ســكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات 
الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافقة معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شروط 
املناقصة ادناه مع وصل الشــراء )باســم مقدم العطاء( النســخة االصلية مع املستمسكات األخرى املطلوبة 
واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع آنفا. وأن آخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا يوم )اخلميس( املصادف 2022/8/4 وسترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح 

االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد آنفا.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن )1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في أدناه ومببلغ قدره 
)90،086،600( تسعون مليون وســتة وثمانون الف وستمائة دينار على شكل صك مصدق معنون الى محافظة 
كربالء املقدســة/ بنك امانات املشــاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء املقدسة / قسم الشؤون 
املالية ملدة )120 يوما( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباســم مقدم العطاء )بالنســبة للمقاولني( او 
املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنســبة للشركات حصرا( وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون 

من محافظة كربالء املقدسة.
2. يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل وبعكسه 

لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشــركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشــهادة 
تأســيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع آنفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. فــي حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الســلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االســتمرار 
بتنفيذ املشروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا 
من دون اإلخالل مبضمون املادة )38/ي( من شروط املقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية 

بقسميها االول والثاني.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات: 
1. مدة املشروع )120( مائة وعشرون يوما.

2. الكلفة التخمينية )9،008،660،000( تسعة مليار وثمانية مليون وستمائة وستون ألف دينار.
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

4. على جميع الشركات واملقاولني تدوين األسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خاليا 
من احلك والشطب

 GX-R TWIN( والندكروز دفع رباعي )TX.L( 5. املشروع عبارة عن جتهيز مواد )جتهيز عجالت حكومية الندكروز برادو
TURBO( 2022 وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.

6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.
7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االحد( املصادف 2022/7/31 الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( في قسم العقود العامة 

ملناقشة آراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.
)/http://www.karbala.gov.iq( :8. مت نشر اإلعالن آنفا على موقع احملافظة على االنترنيت

9. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقســم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفساراتكم من 
الســاعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة 

للمشروع آنفا.
10. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة 

قسم العقود
العدد: 735
التاريخ :2022/7/25

إعالن مناقصة إنشائية رقم )19( ضمن خطة تنمية االقاليم  لعام 2021 
املستمرة تبويب )3  1  5  33(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة اجراء مناقصة عامة 
)االعمال املتبقية ملشروع انشاء طريق كتف احلسينية االمين املقط الثاني(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة واخملططات )باللغة العربية(ضمن الوثيقة القياسية للمشروع 
املذكــور انفاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)100,000(مائة الف دينار قابل للرد يدفع لدى قســم الشــؤون املالية في احملافظة 
فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )إنشــائية /سادسة(

تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمشــروع انفاً الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات 
الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة ضمن شروط 
املناقصة أدناه مع وصل الشــراء ) باســم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات األخرى املطلوبة 
واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية 
عشر ظهراً يوم )اخلميس( املصادف 2022/8/4 وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية 

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقــل عن)1%(من مبلغ الكلفــة التخمينية املذكورة فــي ادناه ومببلغ 
قدره)23,956,600(ثالثة وعشرون مليون وتسعمائة وســتة وخمسون وستمائة دينار على شكل صك مصدق 
معنون الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشــاريع او خطاب ضمان معنــون الى محافظة كربالء 
املقدسة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء 
)وبالنســبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصراً(وصادر عن مصرف عراقي 

معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. يتــم تقدمي العطاء من قبل املقاول او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة من كاتب العدل، وبعكســه لن 

يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشــركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشــهادة 
تأسيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. فــي حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول(الســلفة فال يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االســتمرار 
بتنفيذ املشــروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتســتمر مطالبته ملســتحقاته 

أصولياً دون اإلخالل مبضمون املادة )62ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )180( مائة وثمانون يوُم.

2. الكلفة التخمينية )2,395,060.000( اثنان مليار وثالثمائة وخمسة وتسعون مليون وستون ألف دينار.
3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

4. على جميع الشــركات واملقاولني تدوين االســعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب.

B 5. املشروع عبارة عن )قطع االرض الطبيعية واعمال االمالئيات الترابية وفرش وحدل احلصى اخلابط صنف  
وفرش طبقة االساس القيري وفرش الطبقة الرابطة وفرش وتسوية احلصى اخلابطة لألكتاف صنف B( وكل ما 

يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االحد( املصادف 2022/7/31 الســاعة )الثانية عشر ظهراً( في قسم العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

)/http://www.karbala.gov.iq( :8. مت نشر انفا على موقع احملافظة على االنترنت
9. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرســال األسئلة عبر عنوان 
البريد اإللكتروني لقسم العقود العامة )gmail.com@okoodkerbala2008( لإلجابة على استفساراتكم من 
الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة 

للمشروع آنفا.
10. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2129/ج/2022
التاريخ: 2022/7/24

م/ إعالن
غازي  امــال  الهاربة:  املتهمــة  الى 
ســهيل جبــر/ تســكن واســط- 

العزيزية
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 2129/ج/2022 
وفق احكام املادة )1/456/أ( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/25 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

فقدان هوية
الهويــة  منــي  فقــدت 
الصادرة من وزارة التجارة / 
باسم )اخالص عبد الرحيم 
عطيوي( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
رقم الدعوى: 306/ج/2022
التاريخ: 2022/7/20

م/ إعالن
الى املتهم الهــارب/ زياد حامد كامل 
زينب   / والدته  دلبوحي/ اسم  محمود 

مغامس حمد/ تولد/ 1988.
بالنظــر جملهولية محــل إقامتك في 
في  متهمة  ولكونــك  احلاضر  الوقت 
القضية اعاله وفق أحكام املادة 444/ 
احلادي عشر   من قانون العقوبات فقد  
تقــرر تبليغك باإلعــالن بصحيفتني 
احملكمة  أمام هذه  للحضور  محليتني 
فــي 2022/9/28  وفــي حــال عــدم 
حضوركمــا ســوف جتــرى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
صالح حسن اخلالدي
رئيس محكمة جنايات واسط / 
هـ 2

فقدان اجازة فرن حجري
فرن حجري  اجازة  فقدت مني 
البــاوي( صادرة  )افران صمون 
الشــركة   / التجارة  وزارة  من 
احلبــوب  لتصنيــع  العامــة 
بإسم )ســعد سلمان عباس( 
تســليمها  عليها  يعثر  فمن 

ملصدرها.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1585/ب/2018
التأريخ: 2022/7/26

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عــن طريق املزايدة 
العلنيــة العقار تسلســل 5695/30 شــاميه وخالل 
خمســة عشــر يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
وإذا صادف اليوم اخلامس عشــر عطلة رســمية ففي 
اليوم الذي يليه وفي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا 
في قاعة محكمــة البداءة، فعلى الراغبني بالشــراء 
احلضور فــي املــكان والزمان املعينني مســتصحبني 
معهم التأمينات القانونية بنسبة 10% بصك مصدق 
مع رسم تسجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل املبالغ 

النقدية إن لم يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقــار مفرز بصورة غير رســمية الى دار وشــقة 
الدار مؤلفــة من باحة خارجية وصحيات مشــتركة 
واســتقبال وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وســلم 
داخلي يؤدي الى الشــقة الواقعة في الطابق العلوي 
ومؤلفة مــن صالة وغرفــة نوم عدد )3( واســتقبال 
ومطبخ صغير وصحيات مشتركة عموم العقار مبني 
من الطابوق ومســقف بالكونكريت املسلح ومجهز 

باملاء والكهرباء.
2- مساحة العقار 193،75 م2.

3- القيمة املقدرة للعقار مائتان وسبعون مليون دينار 
فقط

4- عموم العقار مشــغول من قبل املدعى عليه االول 
ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

قرم الدعوى: 2134/ج/2022
التاريخ: 2022/7/24

م/ إعالن
كناوي  ريســان  الهارب:  املتهم  الى 
حسني زعالن/ يسكن واسط - قضاء 

احلي / حي السعيد
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 2134/ج/2022 
وفق احكام املادة )1/456/أ( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/8/25 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية الصادرة 
من الشركة العامة لتجارة 
املــواد الغذائيــة باســم/ 
عصام جاسم محمد فمن 
تســليمها  عليها  يعثــر 

ملصدرها..

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ الرفاعي

رقم االضبارة 12/خ/2022
التاريخ/ 2022/7/25

اعالن
تبيع مديريــة تنفيذ الرفاعي العقار تسلســل 
1136/11 التفيــج الواقــع في قضــاء الرفاعي 
والعائــد للمدينة/ خمائل حســن باجي احملجوز 
لقاء طلب الدائن / رئاسة جامعة ذي قار والبالغ 
)142،320،000( مائــة واثنــان واربعــون مليون 

وثالثمائة وعشرون ألف دينار.
فعلى الراغبني بالشــراء مراجعــة هذه املديرية 
خالل مــدة ثالثني يومــا تبدأ من اليــوم التالي 
البالغة  للنشــر مســتصحب معه التأمينات 
عشــرة باملائــة من القيمــة املقدرة وشــهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري.
مواصفات العقار

ملوقعه ورقمــة ذي قار/ قضــاء الرفاعي/ خلف 
امللعــب الرفاعــي الكبير شــارع فرعــي ترابي 
غير مبلــط تسلســل 1136/11 محلة التفيج 

املساحة الكلية )285،34 م2(
درجة العمران: وسط بناء قدمي

الشاغل/ غير مشغول.
: 90،000،000 تسعون مليون  التقديرية  القيمة 

دينار.
املنفذ العدل
علي غالب صهيود القريشي

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 1914
التاريخ/ 2022/7/24

إعالن
بناًء على طلب املدعي )جبرائيل 
علــي خضيــر( والــذي يطلب 
مــن خالله تبديل )االســم( من 
)جبرائيل( الى )حسني( واستنادا 
ألحكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقــة الوطنيــة رقــم )3( 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
مراجعة  الطلب  على  االعتراض 
املديرية خالل )15( خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشــر وبخالفه 
سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة



5 اعالن

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة  بداءة جلوالء

العدد / 103/ب/2022
التاريخ/2022/7/22

اعالن
إلى املدعى عليه/ نصر محمود خورشيد

اقــام املدعــي ) عبداللطيف ثامر حســن( 
الدعوى البدائية املرقمة 103/ب/2022 ضدك 
امــا هذه  احملكمة والتي يطلب فيها دعوتك 
للمرافعــة واحلكــم بإلزامــك بتأدية مبلغ 
اثنا عشــر الف وخمسمائة  قدره )12500( 
 )18500000( يعــادل  ومبــا  امريكــي  دوالر 
ثمانية عشــر مليون وخمسمائة الف دينار،  
جملهولية محل اقامتك حســب كتاب مركز 
\ ق2\16\5572  بالعدد  الســعدية  شــرطة 
في 28\6\2022 ، واشــعار مختار السعدية 
حــي الربيع ) علي حســون محمد حســن 
( عليه قررت هذه احملكمــة  تبليغك  اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه احملكمــة  صباح يــوم املرافعة املوافق 
31\7\2022 التاسعة صباحا وفي حالة عدم 
حضورك للمرافعة او عدم ارســال من ينوب 
عنك قانونــا باملوعد احملدد اعــاله امام هذه 
احملكمة ســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول والقانون.
القاضي/ خالد مولود غالم 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الكوت 

العدد: بال
التاريخ: 2022/7/26

الى املفقود 
 باقر سالم عبد الصاحب نعيمه

م/ اعالن فقدان وحجر على مفقود 
طالب حجة احلجــر والقيمومة / ســالم عبد 

الصاحب نعيمة 
املطلوب احلجــر عليه / وإعــالن فقدانه / باقر 

سالم عبد الصاحب نعيمه
بناءا على الطلب املقــدم من قبل طالب احلجر 
والقيمومة املدعو والده )ســالم عبد الصاحب 
نعيمه( والتي يطلــب اإلعالن عن فقدان املدعو 
ولده )باقر ســالم عبد الصاحب نعيمه( والذي 
فقد بتاريــخ 2009/4/16 وال يعرف عنه أي خبر 
يدل عن حياته او مماته تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتني محليتني وفــي حالة عدم حضور او 
اعالم هذه احملكمة عن حياتك خالل عشرة أيام 
من تاريخ النشر ســيتم اعالن فقدانك واحلجر 
عليك ونصب املدعو والده )سالم عبد الصاحب 
نعيمــه( قيما عليــك إلدارة اموالك وفق قانون 

رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 
مالحظ 

على من ميلــك أي معلومات على املفقود أعاله 
يرجى ابالغ هذه احملكمة.

القاضي 
احمد حامد الكالبي 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 626/ش/2022
التاريخ: 2022/7/24

اعالن
الى/ املدعو )عامر جمعة محمد(

أعاله  املرقمــة  الدعوى  ملقتضيــات 
واملقامــة من املدعيــة )وداد محمود 
ابراهيــم( على املدعــى عليه )عامر 
جمعــة محمد( والتــي تطلب فيها 
سلب الوالية وجملهولية محل اقامتك 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق 
النشر بصحيفتني رسميتني يوميتني 
وفي حال عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/8/2 سوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

فقدان هوية
فقدت الهويــة الصادرة من 
نقابة املهندســني العراقية 
العائدة للسيد همام شريف 
حســني ذي قــار/ الناصرية، 
تسمليها  عليها  يعثر  فمن 

الى اجلهة الصادرة.

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة  بداءة خانقني
العدد/277/ب/2017                       

م/اعالن
تنفيــذا للحكــم الصادر مــن هذه احملكمــة بالعدد 
277\ب\2017 بتاريخ 28\12\2017 واملتضمن ازالة شيوع 
العقار املرقم ) 109\26 م 2( بساتني اجلامع الواقعة في 
قضاء خانقني محلة احلميدية، واملوصوف ادناه باملزايدة 
العلنية ملدة )30 ( ثالثــون يوما اعتبارا من اليوم التالي 
للنشــر في الصحف احمللية فعلى الراغبني بالشــراء 
مراجعة محكمة بداءة خانقني مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغــة 10% من القيمة املقدرة 
البالغة )  112،000،000( مائة واثنى عشــر مليون دينار  
ان لم يكن شريكا  وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري 
االحالة القطعيــة وفقا لألصول والداللية والرســوم 
التســجيل  واذا صادف يــوم املزايدة عطلة رســمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة.
القاضي/ محمد عبداهلل سعيد

االوصاف:-   1- دار ســكن مساحتها )2( اولك و)54(م2 .     
2- جنس العقار وصنفه\ دار سكن\ ملك صرف . 3- رقم 
العقار 109\26م2 بســاتني اجلامع . 4- املشتمالت\ دار 
ســكن ذو طابقني الطابق االول يحتوي على هول )4×4 
م2( واســتقبال )7×4 م2( وغرفة نوم عدد 2 قياس )6×4 
م2( و) 4،3 م2( ومطبــخ ومجموعة صحية اما الطابق 
الثاني يحتــوي على  غرف نوم  عدد 3 مبســاحة )4×5 
م2( وتوجد ممر وباحة اماميــة والدار مبنى من الطابوق 
والســقف باللشــيلمان ) عكادة(. 5- درجة العمران \

متوسط . 6- القيمة العمومية للعقار ) 112،000،000( 
مائة واثنى عشــر مليــون دينار، بواقــع قيمة االرض 
)90،000،000( تســعون مليون دينار ، وقيمة املنشــات 
)22،000،000(اثنان وعشــرون مليون دينار.    7- املنفعة 
السنوية للعقار بواقع )1،800،000(مليون وثمامئة الف 
دينار. 8- الشاغل احلالي للعقار الشريكة ) ماجده علي 

عباس ( وال ترغب في البقاء بالدار بعد البيع.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 411/ج/2022
التأريخ: 2022/7/21

إعالن
الى اجملرم الهارب 

)جبار هامل بالش وعمار جبار هامل(
بالنظر جملهولية محل إقامتكم ولكونكم 
متهمني فــي الدعوى املرقمــة اعاله تقرر 
إجــراء احملاكمة بحقك غيابــا وفق أحكام 
املــادة )1/456( من قانــون العقوبات رقم 
)111( لســنة 1969، لــذا اقتضى تبليغك 
إعالنــا في صحيفتــني محليتني باحلضور 
املوعــد احملدد  أمــام هــذه احملكمة فــي 
للمحاكمة املوافق الســاعة التاسعة من 
صبــاح يــوم 2022/8/21 وإذا صادف موعد 
احملاكمة عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل 
الذي يليه موعدا للمحاكمة وفي حال عدم 
حضورك أو تسليم نفسك الى أقرب مركز 
القانونية  اإلجراءات  فســتتخذ  للشرطة 
بحقــك غيابــا وعلنــا وحســب األصول 

للتفضل باالستالم.. مع التقدير...
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 496/ش/2022
التاريخ: 2022/7/20

اعالن
الى/ املدعو )عثمان محمود جاسم(

أعاله  املرقمــة  الدعوى  ملقتضيــات 
واملقامــة مــن املدعية )ازهــار ربيع 
)عثمان  عليــه  املدعى  علــى  حمد( 
محمود جاســم( والتي تطلب فيها 
سلب الوالية وجملهولية محل اقامتك 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق 
النشر بصحيفتني رسميتني يوميتني 
وفي حال عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/8/7 سوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

فقدان هوية
فقدت الهوية املرقمة 221044 
بتاريــخ 2021/4/27 الصــادرة 
من نقابة املهندسني العراقية 
اميــن احمد  العائدة للســيد 
مجيد علــي ذي قار/ الناصرية، 
تســمليها  عليها  يعثر  فمن 

الى اجلهة الصادرة.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد/ 193/ب/2022
التاريخ/ 2022/7/26

إعالن
عطفا على قرار محكمتنا ستبيع هذه احملكمة 
في املزاد العلني العقار تسلسل 415/27 والعائد 

للشركاء
املدعي/ علي هويدي رهيف

املدعى عليهم/ نور عزيز هويدي رهيف
واملكتســب الدرجة القطعيــة فعلى الراغبني 
بالشــراء مراجعة هذه احملكمــة خالل مدة )30( 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف 
احمللية مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وشــهادة اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية 
بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار عند وضع 
اليد إن لم يكن من الشــركاء ويتحمل املشتري 

اجور االعالن والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

األوصاف:
دار سكن في قضاء الدواية حتتوي على عدة غرف 

ومطبخ واستقبال
القيمة املقدرة: 55500000 خمســة وخمسون 

مليون دينار وخمسمائة ألف دينار
الشاغل: املدعي هو شاغل الدار

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

محكمة األحوال الشخصية في الكوت 
العدد 2980 /ش / 2220  

الى املدعي عليه / مضر جنم عبد
بتاريــخ 25 /7 / 2022 أصدرت هذه احملكمة 
بالعدد أعــاله قرارا غيابيــا يقضي احلكم 
)زهراء عيسى  بالتفريق للهجر بني املدعية 
صــادق( واملدعــي عليه )مضر جنــم عبد( 
واعتبــاره طالقا بائنا بينونــة صغرى واقعا 
ألول مره بتاريخ 25 / 7 / 20 22 وال يحل فيه 
احدهما لألخــر اال بعقد او مهرين جديدين 
وعلى املدعيــة االلتزام بالعدة الشــرعية 
البالغــة ثالثة قروء من تاريــخ صدور القرار 
فــي 25 / 7 / 2022 وعدم االقتران برجل اخر 
اال بعــد انقضاء عدتها واكتســاب احلكم 
الدرجة القطيعــة وجملهولية محل اقامته 
حسب االشــعار القائم بالتبليغ عليه تقرر 
بواســطة  أعاله  املذكور  بالقــرار  تبليغك 
صحفيتــني محليتني رســميتني يوميتني 
للحضــور امام هــذه احملكمــة وعند عدم 
القانونية  املدة  القرار ضمن  اعتراضك على 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القاضي غامن عواد جنم البدري 

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة جنح الناصرية 
العدد: 387/ج / 2022
التاريخ: 2022/7/25

الى اجملرم الهارب / 
علي فاضل رزاق جنيم البو جنيم

م/ تبليغ بواسطة النشر بصحيفتني 
محليتني

جملهولية محل اقامتك وصدور حكم غيابي 
بحقك بالعدد 387/ج/ 2022 في 2022/3/17 
وفق احكام املادة )453/ الشــق الثاني( من 
قانــون العقوبــات باحلبس البســيط ملدة 
)سنة واحدة( عن شــكوى املشتكي )عبد 
اهلل عبــاس رجيب( تقــرر تبليغك باحلكم 
أعاله بواسطة النشر بصحيفتني محليتني 
يوميتــني ولك حق االعتــراض على احلكم 
خالل مدة ثالثة اشــهر من تاريخ النشــر 
وبعكســه يصبح احلكــم الغيابي مبنزلة 
احلكم الوجاهي اســتنادا ألحــكام املادة ) 

243( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية .
م. قضائي
هشام جوده خضير
القاضي
حسني سعدون السواد 

 جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت 
العدد: 2011/ب/ 2022
التأريخ: 2022/7/26
الى املدعي عليهما / 1- فائز غازي حميد

2- محمد هادي عيسى
اقــام املدعي )عالء غــازي حميد( الدعوى 
البدائية املرقمة 2011/ب/ 2022 ويطالبك 
فيها بإزالة شيوع العقار املرقم 1/ 291م 
39 الهورة وجملهولية محل اقامتك حسب 
كتاب مركز شــرطة الكوت بالعدد 7578 
فــي 7/17/ 2022 و6921 فــي 2022/7/3 
واشــعار مختار منطقــة احليدرية )مهد 
بشير كاظم(  تقرر تبليغكم صحيفتني 
محليتني فــي موعد املرافعــة املصادف 
التاسعة صباحا وفي  الساعة   2022/8/4
حالة عــدم حضورك او مــن ينوب عنك 
قانونيا سوف جتري املرافعة بحكم غيابيا 

وفق القانون .
 القاضي 
ياسني خضير الدريعي 

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت 
العدد 3478 /ش /2021  

الى املدعي عليه 
 احمد هاشم طعمة 

بتاريــخ 2022/7/5 أصدرت هذه احملكمة 
بالعدد أعاله قرارا غيابيا يقضي احلكم 
بتأييــد حضانة املدعية )ســرى ماجد 
مزبان ( البنتها ) رقية ( ابنة املدعى عليه 
) احمد هاشم طعمه ( على ان ال تسافر 
بهــا املدعية خــارج العــراق  اال برضا 
وموافقة والدها املدعى عليه وجملهولية 
محل اقامته حســب االشــعار القائم 
بالقرار  بالتبليغ عليــه تقرر تبليغــك 
املذكــور أعــاله بواســطة صحيفتني 
محليتني رســميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة وعند عدم اعتراضك 
على القرار ضمن املدة القانونية سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القاضي 
حيدر شعبوط سدخان 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد/ 194/ب/2022
التاريخ/ 2022/7/26

إعالن
عطفا على قرار محكمتنا ستبيع هذه احملكمة 
في املــزاد العلنــي العقار تسلســل 27/2162 

والعائد للشركاء 
املدعي/ حيدر سالم حنظل

املدعى عليهم/ حميد واحد
واملكتســب الدرجة القطعيــة فعلى الراغبني 
بالشــراء مراجعة هذه احملكمــة خالل مدة )15( 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف 
احمللية مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وشــهادة اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية 
بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار عند وضع 
اليد إن لم يكن من الشــركاء ويتحمل املشتري 

اجور االعالن والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

األوصاف:
دار ســكن يتكون مــن غرفتني نوم واســتقبال 
وصالة ومطبخ داخلــي ومجموعة صحية يقع 

في مدينة الدوايه
القيمة املقدرة: ثالثون مليون وثالثمائة وخمسة 

وسبعون ألف دينار
الشاغل: ال يرغب بالبقاء مستأجر
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متابعة ـ الصباح الجديد:
 

اخلام  النفط  أســعار  اســتهلت 
تعامالت األســبوع على ارتفاع، اذ 
توازن السوق بني اخملاوف من نقص 
اإلمدادات، وتوقعات ضعف الطلب 
على الوقود بســبب رفع أســعار 

الفائدة األمريكية.
وتشهد السوق ضغوطا من عودة 
تفشي  بســبب  الصحية  اخملاطر 
وإعالن  الصــني،  وباء كورونــا في 
منظمة الصحة العاملية أن جدري 
القرود ميثل حالــة طوارئ صحية 

عاملية.
وتقلبت أســعار العقــود اآلجلة 
للنفط اخلام بني الهبوط واالرتفاع 
وسط ضعف املؤشرات االقتصادية 
العاملية، كما تؤثر بيانات مؤشــر 
مديــري املشــتريات الضعيفــة 
للواليات املتحــدة ومنطقة اليورو 
في األســعار، بينما تتابع السوق 
االحتياطــي  مجلــس  اجتمــاع 
التي تبدأ  الفيدرالــي األمريكــي 
اليوم وتســتمر ملدة يومني، حيث 
من املتوقــع رفع أســعار الفائدة 

مبقدار 75 نقطة أساس أخرى.
تقلبات  إن  وقال محللون نفطيون 
العقود اآلجلــة للنفط اخلام تأتي 
في إطار اســتمرار عالمات ضعف 
النشــاط االقتصادي فــي الغرب، 
الــذي أثــر فــي أســعار النفط، 
موضحــني أن اآلثار غير املباشــرة 
للحــرب األوكرانية تتســبب في 

خسائر فادحة على نحو متزايد.
الطاقة  تقلص  أن  احملللون  وأوضح 
اإلنتاجيــة لـ”أوبك” جاء بســبب 
وغيــاب  االســتثمار  صعوبــات 
الدول  بعــض  لــدى  االســتقرار 
األعضاء، كما يعاني قطاع النفط 
الصخري األمريكي نقص العمالة 
والتزامات خفــض االنبعاثات إلى 
الصفــر، مشــيرين إلــى أن هذه 
املالبســات حتــول دون توقع دقيق 
ملسار أسعار النفط حتى لو مت رفع 
العقوبــات ضد روســيا أو انتهت 

احلرب في أوكرانيا.
وأكــد روبــرت شــتيهرير مديــر 
معهــد فيينا الدولي للدراســات 

معنويــات  وجــود  االقتصاديــة، 
اتســاع  مع  الســوق  في  هابطة 
االقتصادي،  الركــود  مــن  اخملاوف 
الواليــات املتحدة،  خاصــة فــي 
الطلب  أرقام  حيث يشــير أحدث 
واخملزون الضمنية الصادرة عن إدارة 
معلومات الطاقة األسبوع املاضي، 
إلــى تباطؤ حاد فــي الطلب على 
البنزين. وأشــار إلى توقعات إجراء 
األمريكية،  للفائــدة  جديــد  رفع 
وهو ما يعزز اخملاوف من االنكماش 

والتباطؤ االقتصادي العاملي.
مــن ناحيته، قــال ردولــف هوبر 
ومدير  الطاقة،  الباحث في شؤون 
إن  املتخصصــة،  املواقــع  أحــد 
ســتكون  التضخمية  التوقعات 

أساسية وواسعة التأثير في سوق 
املقبلة،  الفتــرة  في  اخلام  النفط 
بينما في املقابل تتلقى األســعار 
النفطي  املعــروض  مــن  دعمــا 
الضيــق، ومــن املتوقــع أن يظل 

كذلك في املستقبل املنظور.
وأشار إلى أن ضيق العرض يهيمن 
على السوق النفطية مدفوعا إلى 
حد كبير بالتوقعــات بأن إمدادات 
النفط الروســية ستنخفض في 
على  يتوقع  املقبلة، حيث  األشهر 
نطاق واسع وجود خطط لتحديد 
سقف األسعار، مبينا أن املعروض 
من النفط األمريكي يتقلص أيضا 
بسبب أن صناعة النفط الصخري 
املتحدة تســعى  الواليــات  فــي 

الكربونية  بصمتهــا  خفض  إلى 
الصافية إلى الصفر بحلول 2030.
مــن جانبه، ذكر ماثيو جونســون 
“أوكســيرا”  احمللــل في شــركة 
أسعار  أن  الدولية لالستشــارات، 
النفــط اخلــام كانت فــي حالة 
انخفاض خالل األســابيع القليلة 
املاضية، وبدأت األسبوع اجلاري على 
تقلبات بني االنخفــاض واالرتفاع، 
حيــث زاد القلــق بشــأن الركود 
األفق، لكن  يلوح في  الذي  العاملي 
األســعار عموما ما زالت مرتفعة، 
خاصة بالنســبة إلى مستهلكي 

الوقود نتيجة قوة الطلب.
أوبك  إلى متســك منظمة  ولفت 
احملــدودة  اإلنتاجيــة  بالزيــادات 

ضعف  تراعي  التــي  والتدريجية، 
بعض  لــدى  اإلنتاجية  القــدرات 
الــدول األعضــاء، كمــا يغيــب 
أي اجتــاه لالســتعانة بالطاقــة 
االحتياطيــة الفائضــة لتعزيــز 
العرض العاملي وخفض األســعار، 
املنتجني،  خاصة من جانب كبــار 
الفائضة محدودة.  الطاقــة  كون 
بدورهــا، أوضحــت ليز إكســوي 
احملللة الصينية ومختص شــؤون 
الطاقــة، أن “أوبــك” لديهــا ثقة 
بصمــود الطلب علــى الرغم من 
االقتصــادي  التباطــؤ  مخــاوف 
العاملي، ولذا حذرت املنظمة - في 
أحــدث تقاريرها - مــن أن الطلب 
العاملــي علــى النفط ســيرتفع 

إلى مستويات ســتختبر طاقتها 
اإلنتاجيــة، الفتــة إلــى توقعات 
محللني أن الطاقــة الفائضة قد 
تنخفض إلى أقل من مليون برميل 
يوميا بنهاية العام اجلاري، مشددة 
على أن الســوق ضيقة بشــكل 

كبير.
وأشارت إلى اســتمرار حالة احلذر 
الصخري  النفط  إنتــاج  زيادة  في 
من  الرغم  علــى  أيضا،  األمريكي 
ضغــوط اإلدارة األمريكيــة لزيادة 
الوقود،  أســعار  وخفض  املعروض 
الفتة إلــى أن برامج انتقال وحتول 
تــزال متثــل األولوية  الطاقــة ال 
لشركات الطاقة األمريكية، حيث 
كشفت الشركات عن أنها تعاني 
حتديات مختلفة، مثل نقص املواد 

واملعدات، إضافة إلى التضخم.
وفيما يخص األسعار، ارتفع النفط 
أمس فــي تعامالت متقلبة، إذ تزن 
السوق اخملاوف من نقص اإلمدادات 
في مقابل توقعات بأن يضعف رفع 
الطلب  األمريكية  الفائدة  أسعار 
على الوقــود. وبحســب “رويترز”، 
سجلت عقود برنت عند التسوية 
105.15 دوالر للبرميــل، مرتفعــة 

1.95 دوالر أو 1.89 في املائة.
اآلجلة  العقــود  ســجلت  بينما 
التســوية  عند  األمريكي  للنفط 
مرتفعــة  للبرميــل،  دوالر   96.70

دوالرين أو 2.11 في املائة.
وتأرجحت أســعار عقــود النفط 
اآلجلــة صعــودا وهبوطــا فــي 
محاولة  مــع  املاضية  األســابيع 
احتماالت  بني  املوازنــة  املتعاملني 
الفائدة،  ألســعار  الرفع  من  مزيد 
وهــو ما قــد يحد من النشــاط 
االقتصادي، ما يقلل بدوره الطلب 
اإلمدادات  نقص  وبني  الوقود،  على 
مــن النفــط الروســي نتيجــة 

للعقوبات الغربية.
للنفط  الوطنية  املؤسسة  وقالت 
فــي ليبيا، إنها تهــدف إلى إعادة 
اإلنتــاج إلــى 1.2 مليــون برميل 
يوميــا في غضون أســبوعني من 
نحو 860 ألــف برميل يوميا. لكن 
محللــني توقعوا اســتمرار تقلب 
إنتاج النفط الليبي مع اســتمرار 

التوترات هنـاك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت غرفة جتــارة بغــداد، امس 
الثالثاء، ان العــراق لديه بدائل في 
التركية  املنتجــات  مقاطعة  حال 
جراء االعتــداء األخير على مصيف 

في اقليم كوردستان.
احلمداني  فراس  الغرفة  رئيس  وقال 

ان “العراق لديه حدود مشتركة مع 
الكثير من الدول اجلارة والشقيقة”، 
مبينــا ان “الشــعب ال يجــوع إذا 
االقتصادية مع  العالقات  انقطعت 

أي دولة ألنه هناك بدائل”.
ولبنان  أن “هنــاك ســوريا  وتابــع 
والســعودية  وايــران  والكويــت 

متطورة  صناعة  ولديهم  واالمارات 
وبأسعار جيدة  كثيرة،  في مجاالت 
لبعــض الدول تنافس بها أســعار 
ان  مســتدركا  التركية”،  املنتجات 
“جودة بعــض املنتجات التركية قد 
تكون أفضل في بعض السلع وليس 
جميعها”.   واشار احلمداني إلى أن 

“قطع العالقة مع تركيا 100 باملئة 
هو ايضــا ليس بالقــرار الصحيح 
التجــار وليس على  يؤثر على  ألنه 
اقتصادنا الوطني باعتبار أن التجار 
وايضا  مصالح  لديهــم  العراقيني 
هم لديهم مصالــح داخل العراق 
ويجب ان حتترم مــن قبل البلدين”. 

وبــني احلمداني اننــا “كغرفة جتارة 
دعونا ملقاطعــة املنتجات التركية 
على اقل تقدير حلــني اعادة النظر 
في احتالل بعض االماكن في اقليم 
كوردستان وتقدمي اعتذار للحكومة 

العراقية بشأن احلادث”.
وكانت غرفة جتارة بغداد قد اعلنت 

مقاطعة  احلالــي،  متــوز   23 يــوم 
واجب  باعتباره  التركيــة  البضائع 
وطني مقدس ردا على اتهام العراق 
لتركيا بقصف منطقة ســياحية 
في اقليم كوردستان قبل أيام وراح 
ضحيتها عدد من الســياح وجرح 

آخرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سلة  أمام  األمريكي  الدوالر  تراجع 
مــن العمــالت الرئيســية نهاية 
التعامالت أمس االول االثنني بينما 
تقييم  على  املســتثمرون  يعكف 
آثــار زيادة في أســعار الفائدة من 
مجلس االحتياطــي االحتادي على 
اقتصاد رمبا يكون على حافة ركود.

ومن املتوقع أن يرفع البنك املركزي 
األمريكي أسعار الفائدة مبقدار 75 
نقطة أســاس في ختــام اجتماع 

يوم  النقدية  للسياســة  جلنتــه 
األربعــاء. ومن شــأن زيــادة بهذا 
احلجــم أن تنهــي فعليــا حقبة 
الدعــم لالقتصاد التــي ارتبطت 

باجلائحة.
 0.244 وانخفض مؤشــر الــدوالر 
مــع صعود   106.420 إلــى  باملئة 
اليورو 0.14 باملئة إلى 1.0224 دوالر.
وسجلت العملة اخلضراء األسبوع 
املاضي أكبر هبوط أســبوعي من 
املئوية في شهرين،  النسبة  حيث 

إذ ســاعد صعــود األســهم في 
آمن  الدوالر كمالذ  تقويض جاذبية 
في حني رفعــت زيــادة قدرها 50 
نقطة أســاس في أسعار الفائدة 
الى  اليــورو  األوروبي  املركــزي  من 

أعلى مستوى في أسبوعني.
 0.44 اليابانية  العملــة  وتراجعت 
باملئة مقابل العملة األمريكية إلى 
136.65 ين للــدوالر في حني ارتفع 
إلى  0.37 باملئة  اجلنيه االسترليني 

1.2047 دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنهت أســعار العقود اآلجلة لزيت 
النخيــل ثالثــة أيام مــن التراجع 
املطرد، خالل تعامالت اليوم، في ظل 
ارتفاع أوسع نطاقا ألسعار السلع 
واملواد اخلام، بعد تراجع ســعر زيت 
أقل مســتوياته منذ  إلى  النخيل 
حوالــي عام وهو مــا أدى إلى زيادة 
الطلب عليه من جانب املستوردين.

وذكرت وكالة بلومبــرج لألنباء أن 

اليوم  ارتفــع  النخيل  زيت  ســعر 
بنســبة 7 فــي املائة إلــى 3902 
رينجت )876 دوالر( للطن تســليم 
أكتوبر املقبل، قبل أن يجري تداوله 
بســعر 3835 دوالر للطن مع ختام 
بورصة  الصبــاح فــي  تعامــالت 

ماليزيا للسلع.
وأشارت بلومبرج إلى ارتفاع أسعار 
اخلام  النفط  مثل  األخرى  الســلع 
والقمح خالل  والذرة  الصويا  وفول 

داليان  اليوم فــي بورصة  تعامالت 
للســلع. جــاء ارتفاع ســعر زيت 
ارتفاع أسعار  النخيل، متزامنا مع 
النفط اخلــام وتراجع قيمة الدوالر 
انتظــارا لقرار مجلــس االحتياط 
االحتــادي )البنك املركزي األمريكي( 

بشأن أسعار الفائدة.
الرينجت  سعر  تراجع  ساهم  كما 
املاليــزي أمــام الدوالر فــي زيادة 

الطلب على زيت النخيل.

متابعة ـ الصباح الجديد:
دعــت رئيســة املفوضيــة األوروبية، 
أورزوال فون دير الين، دول االحتاد األوروبي 
ألسوأ  عاجل  وبشكل  االستعداد  إلى 
سيناريو للغاز في الوقت الذي أعلنت 
فيه روســيا عن خطط لزيادة خفض 
إمدادات الغاز إلى أملانيا في وقت الحق 

من هذا األسبوع.
وقالــت فون دير الين فــي مقابلة مع 
“األملانية” قبيل اجتمــاع خاص لوزراء 
الطاقة في االحتاد األوروبي مقرر اليوم، 
إن الدول األوروبية التي ال تعتمد على 
التضامن  الروسي حتتاج إلظهار  الغاز 
تلــك املضطرة للمشــاركة في  مع 
إمدادات  النقطاع  االســتعداد  جهود 

الوقود الوشيك.
وأضافت : “حتــى الدول األعضاء التي 
ال تشــتري أي غــاز روســي تقريبا ال 
ميكنها النجاة من آثار التوقف احملتمل 

لإلمدادات في سوقنا الداخلي”.
وردا على ســؤال بشــأن اســتئناف 
عمليــات التســليم من خــالل نورد 
ســترمي 1 بعد فترة من الصيانة التي 
خشــي الكثيــرون مــن متديدها إلى 
أجل غير مسمى، أجابت فون دير الين 
قائلة إن خطتنا تدور حول استقاللنا 
عن مثل هذه القــرارات التي يتخذها 
الكرملني ألنه شــريك غير موثوق به 

أوروبا، مشــيرة  الطاقة في  إلمدادات 
إلى أن جازبروم أبقت عمدا مستويات 
التخزين منخفضة وأن روسيا عمدت 
إلى تزويد 12 دولة من أعضاء التكتل 
بالغاز بشــكل جزئي فقط أو توقفت 

عن تزويدها به على اإلطالق.
وقالت املســؤولة األوروبية أنه ولهذا 
الســبب يتعني على أوروبــا أن تكون 
مستعدة ألسوأ السيناريوهات أال وهو 
الغاز، عاجال  الكامل إلمدادات  الوقف 
أم آجال. وأوضحــت أنه للتخفيف من 
عواقب ذلك، هناك حاجة إلى توفير 15 
في املائة من اســتهالك الغاز بحلول 
مارس من العام املقبــل، أي 45 مليار 
متر مكعــب من الغاز. مشــيرة إلى 
ضرورة البدء في ذلك على الفور، ألنه 
كلما كان التحرك أسرع، كان االدخار 

أكبر، واألمان أكثر.
وحول ســؤال عن وجوب حتديد سقف 
ســعري للغاز وما ميكــن عمله على 
املســتوى األوروبي ملنع نقص الطاقة، 
قالت فــون دير الين إن رؤســاء الدول 
واحلكومــات طلبــوا مــن املفوضية 
للغاز  النظر في حتديد سقف سعري 
املســتورد ، وإن ذلــك هو مــا تفعله 
املفوضية حاليا ، وفي الوقت نفســه، 
الصعوبات  جيــدا  املفوضيــة  تدرك 
التي تواجهها األسر ذات  املعيشــية 

الدخل املنخفض.
وتابعــت: ولهذا الســبب قدمنا في 
العســكري  التدخل  قبــل  أكتوبــر 
أوكرنيا بفتــرة طويلة  الروســي في 

مجموعــة كاملة من األفــكار التي 
ميكن للــدول األعضاء اســتخدامها 
ملواجهــة الزيادات في األســعار، وأن 
الغالبية العظمى من أعضاء التكتل 

يستفيدون منها.
أنه  املفوضيــة  رئيســة  وأوضحــت 
تكييف  مت  األوروبــي،  املســتوى  على 
قواعد املســاعدات احلكومية بشكل 

وإنشــاء  الدعــم،  لتقــدمي  مؤقــت 
منصة للطاقة لشــراء الغاز بشكل 
مشترك والتفاوض على أسعار جيدة 

للمستهلكني في أوروبا.
الســماح حملطات  عن  وحول ســؤال 
الطاقة النووية األملانية بالعمل لفترة 
أطول مما كان مخططا له في األصل، 
بدال مــن التخلــص التدريجي منها، 
لالستغناء عن محطات الطاقة التي 
تعمل بالغاز، في حالة الطوارئ، قالت 
فون ديــر الين إن هذا الســؤال يتعني 
على كل دولة عضو في االحتاد األوروبي 
أن جتيــب عليه بنفســها، ألن مزيج 
العضو  الدولة  مسؤولية  هو  الطاقة 
في التكتل، ومع ذلك، ترى العديد من 
النووية تعتبر مبثابة  الطاقة  أن  الدول 

تقنية ضرورية لتجسير الفجوة.
وأشــارت إلى أنه بالنســبة لها فإن 
األولوية األولى هي االســتثمار بأكبر 
قدر ممكن في مصادر الطاقة املتجددة 

في أوروبا، ألن هذا هو املستقبل.
وحول ســؤال عن رفض اجملر املشاركة 
في  األوروبية  التضامــن  آليــة  فــي 
أزمة وإمكانيــة إجبار  حالة حــدوث 
رئيــس وزراءهــا فيكتــور أوربان على 
القيــام بذلك ، وكذلك عــن كيفية 
إقناع الشــعب اإلســباني بأنه يجب 
عليه توفير الغــاز ألن أملانيا أصبحت 

تعتمد على روســيا رغم التحذيرات، 
أجابــت قائلة إن بعض الدول األعضاء 
أكثــر تأثــرا بانقطاع إمــدادات الغاز 
الروسي من غيرها. ولكن حتى الدول 
األعضاء التي بالكاد تشــتري أي غاز 
روســي ال ميكنها الهروب من عواقب 
خفض محتمل لإلمدادات في السوق 
الداخليــة ألنها قلــب اقتصاد االحتاد 
وأن اقتصاداتنا متشــابكة   ، األوروبي 
بشــكل وثيق. وبالتالي فإن أزمة الغاز 
ستؤثر على كل دولة عضو بشكل أو 

بآخر.
وقالت إنــه نظرا لذلك فإنه من املهم 
أن تكبح جميع الدول األعضاء الطلب، 
وأن يزيد اجلميع من اخملزون ويتقاسمه 

مع األعضاء األكثر تضررا.
جــاءت تعليقات املســؤولة األوروبية 
في أعقــاب انتقــادات أطلقتها كل 
مــن إســبانيا والبرتغــال ضد خطة 
طوارئ الغاز التي اقترحتها املفوضية. 
ووصفت احلكومــة البرتغالية اخلطة 
بأنها “ال ميكن الدفاع عنها”، وقالت إن 
اســتهالك الغاز في البرتغال “ضرورة 

مطلقة”.
وعلــى الرغم مــن معارضــة بعض 
األعضــاء، أعربــت فون ديــر الين عن 
املقترحات سوف حتصل  أن  ثقتها في 

في النهاية على املوافقة.

سوق النفط توازن بين مخاوف نقص اإلمدادات وضعف الطلب
بفعل رفع محتمل للفائدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقية  النفــط  أعلنت شــركة تســويق 
“سومو”، امس الثالثاء، أن الشركات النفطية 
الهندية الصينية كانتا األكثر عددا لشــراًء 

النفط العراقي خالل شهر حزيران املاضي.
وذكرت “ســومو” في إحصائية نشرتها على 
موقعها الرسمي واطلعت عليها وكالة شفق 
نيوز، أن “الشــركات الهندية والصينية كانتا 
األكثر عدداً من بني الشركات العاملية األخرى 
في شــراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات 
لكل واحدة منهما من أصل 36 شركة قامت 

بشراء النفط خالل شهر حزيران”.
والكورية  األمريكية  “الشــركات  أن  وأضافت 
اجلنوبية جــاءت ثانيا بعدد 4 شــركات لكل 
منهمــا ومن ثم جاءت الشــركات االيطالية 
ثالثا بعدد 3 شركات، فيما توزعت البقية على 
البريطانية،)الهولندية- االسبانية،  الشركات 
البريطانيــة(، الكويتيــة، املصريــة، األردنية، 
الفرنســية  األذربيجانية،  التركية،  اليونانية، 

واملاليزية وبواقع شركة واحدة لكل منهم”.
واشــارت ســومو الى انها “تعتمد في بيعها 
للنفــط العراقي علــى املعايير الرئيســية 
العاملية  النفطيــة  الشــركات  مع  للتعاقد 
الكبرى واملتوســطة املســتقلة واحلكومية 

املتكاملة عموديا”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت إجمالي مبيعات البنك املركزي العراقي، 
امس الثالثاء، أكثر من 250 مليون دوالر في مزاد 

اليوم.
وذكــر مصدر صحفي ، أن “البنــك املركزي باع 
اليوم خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر األمريكي، 
251 مليوناً و25 الفاً و917 دوالراً أمريكياً غطاها 
البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر. واضاف املصــدر ان معظم هذه املبيعات 
ذهبــت لتعزيز االرصدة في اخلارج على شــكل 
حواالت واعتمادات حيث بلغت 205 ماليني و475 
الفاً و917 دوالراً، فيما ذهبت البقية على شكل 

مبيعات نقدية التي بلغت 46 مليون دوالر.
وأشــار املصدر ، إلــى ان 33 مصرفا قام بتلبية 
طلبات تعزيز االرصــدة في اخلارج، و23 مصارف 
لتلبيــة الطلبــات النقدية، إضافــة الى 238 

شركة توسط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقــي، امس الثالثاء، فــي البورصة 
اقليم  وفــي  بغــداد،  بالعاصمــة  الرئيســية 

كردستان.
وقال مصدر صحفي ، إن بورصة الكفاح واحلارثية 
املركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 148550 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشــراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ ســعر البيع 149000 دينار 
عراقــي لــكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت 
أسعار الشــراء 148000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر اســتقرارا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 148750 دينــاراً لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ ســعر الشراء 148650 ديناراً لكل 

100 دوالر امريكي

الشركات الهندية والصينية 
تستحوذ على الحصة األكبر من 

صادرات العراق النفطية في حزيران

أكثر من 250 مليون
 دوالر مبيعات البنك 

المركزي في مزاد 

استقرار أسعار صرف 
الدوالر في بغداد
 وإقليم كردستان

غرفة تجارة بغداد: بدائل المنتجات التركية متوفرة

أسعار زيت النخيل تقفز %7 بفعل ارتفاع الطلب الدوالر يهبط لثالث جلسة على التوالي

المفوضية األوروبية: على دول االتحاد االستعداد وبشكل عاجل ألسوأ سيناريو للغاز 
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

جلنة البيع وااليجار الثانية
مكتب نائب احملافظ الثاني

العدد/ 7996
التاريخ/2022/7/25

اعالن

استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل.
تعلن جلنة البيع وااليجار الثانية في ميسان عن اجراء مزايدة علنية بيع االنقاض للعقار املرقم )54/17( م 11 الكسرة واحلفيرة 
املشيد عليها مكتبة قضاء قلعة صالح املبينة تفاصيلها ادناه وخالل مدة )30( يوم تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة سكرتير اللجنة في احملافظة لالطالع على تفاصيل مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة وصل قبض من قســم حســابات احملافظة مع املستمسكات الرسمية وستجري 
املزايدة الساعة العاشــرة صباحا في مبنى محافظة ميسان واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتكون املزايدة في اليوم 

الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واملصاريف االخرى.
وائل سلمان كرمي
نائب محافظ ميسان
رئيس جلنة البيع وااليجار الثانية

جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة البصرة

العدد: 2666/ب/2022 
التاريخ : 2022/7/24

اعالن

الى املدعى عليها ) هيفاء احمد شــهاب( اقــام املدعي )املدير العام 
لشــركة مصافي اجلنوب اضافة لوظيفته ( ضدك الدعوى املرقمة 
2666/ب/2022 التي يطالبك فيها باعادة املبالغ املستلمة من قبلك 
دون وجــه حق والبالغة )88،183،826( ثمانيــة وثمانون مليون ومائة 
وثالثة وثمانون ألف وثمامنائة وســتة وعشــرون دينــار ولثبوت كون 
عنوانك وهميا قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني 
وفي حال عــدم حضورك الــى احملكمة في موعــد املرافعة املوافق 
2022/8/10الساعة التاسعة صباحا ســيتم اجراء املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا.
القاضي

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

أعالن للمرة األولى / مناقصة تاهيل طريق مدرسة التواصل وقرية سيد علي بطول كلي 3050 متر وعرض 5 متر ملنطقة العلكاية في الكوت
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)020/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن مناقصة تاهيل طريق مدرسة التواصل وقرية سيد 
علي بطول كلي 3050 متر وعرض 5 متر ملنطقة العلكاية في الكوت فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال مراجعة )حقل األحدب 
النفطي\هيئة نفط واســط\ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على 

وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة طبق االصل ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب عدم ممانعة نافذة )نسخه اصلية اونسخه مصدقه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية  لتنفيذ املشروع 3 أشهر.
4 علــى الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة250,934 $   فقــط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمده من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احملليــة, علما بأنه اليوجد مبالغ أضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصه.

8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني , العرض التجاري  و خطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة ، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم ال واضحا على الظرف.
10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم األحد املوافق 2022/8/14  وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب, وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم األحد املوافق 7-8-2022 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات 

قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة األجتماعية: 
07901810864/07801764614

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/45/ توزيع كهرباء نينوى 
املركز/ )تنمية األقاليم املبالغ اإلضافية لعام 2021( للمرة الثانية

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)جتهيز وشراء محوالت توزيع لصيانة الشبكة الكهربائية 

ملدينة املوصل(

ضمــن تخصيصات )خطة تنمية األقاليــم )املبالغ اإلضافية( لعام 
2021( حملافظة نينوى لعام 2021( وبكلفة تخمينية )1،345،200،000 
دينار( مليار وثالثمائة وخمســة واربعون مليــون ومائتان ألف دينار 

عراقي ومبدة تنفيذ )120( يوم.
 علــى مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/8/10( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 1,000,000 دينار فقط )واحد مليون دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله. بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنــة فتح العطاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/8/11 الســاعة الثانية عشر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2022/8/2 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/19/ التطوير الريفي/ 
)اخلطة التشغيلية لعام 2022( )دعم االستقرار(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تبليط طرق في قرية الزاوية التابعة لناحية القيارة(

ضمــن تخصيصات )خطة اخلطة التشــغيلية لعــام 2022 )دعم 
االســتقرار( )وبكلفة تخمينية )240،655،000 دينار( مائتان واربعون 
مليون وستمائة وخمسة وخمســون الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 

)120( يوم.
 علــى مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/8/10( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
قدره 250,000 دينار فقط )مائتان وخمســون ألــف دينار( غير قابلة 

للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنــة فتح العطاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/8/11 الســاعة الثانية عشر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2022/8/2 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

Al-Waha Petroleum Company Ltd.
محافظة نينوى 

قسم العقود

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 17296
التاريخ: 2022/7/25

العدد: 17298
التاريخ: 2022/7/25

املالحظاتالسعر الكليالسعر مفردالنوعموقع العقاراملساحةرقم العقارت

64،50 م154/172
الكسره واجلشمه 

/ مكتبة قلعة 
سكر

شليمان العدد/ 54
شباك خشب العدد/13

طابوق العدد 1 دبل
باب حديد العدد/1 

رئيسي
هوائية العدد/ 14

سياج حديد العدد / 23

3000
2000
4000

200.00
15.000
2000
5000

162.000
26000
32000
200.00
15.000
28000

115.000

اجملموع الكلي 578،000
خمسمائة 

وثمانية وسبعون 
الف دينار الغيرها
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تأثر  اللذيــن  نيتشــة  فريدريك  األملانــي 
بأفكارهما كثيراً وخصوصاً برجسون. كان 
يســاري التوجه بنكهة إميانية خفية ومن 
دون التزام إيديولوجي، بالرغم من انتمائه 
في فترة معينة الى حزب يســاري صغير، 
ولم يخف إعجابه بالثورة الروســية عام 
1917. وجنــح في طرح أفــكاره ومواقفه 
الفلسفية، وبثها على ألسنة شخصياته 

العديدة في مختلف أعماله الروائية.
كتابه »اإلنقاذ اإللهي-متارين روحية« صدر 
عن دار الرافدين مؤخــراً  الذي ترجمه عن 
اإلجنليزية الشــاعر ســهيل جنم، تضمن 
مدخالً ملترجم الكتاب عن اللغة اإلجنليزية، 
ومقدمة ملشــارك املؤلف فــي نقله من 
اللغــة اليونانيــة الى اللغــة اإلنكليزية 

كيمون فرير.
 ضمــن فقــرات الكتــاب، يتنقــل بنــا 
كازانتزاكيــس من خــالل متارينه الروحية 
وجتاربه الوجدانية في دوائر متعددة وكأنه 
يلقي حجراً في بركة هادئة لتتســع من 
اخلاص الى العام مــن القريب الى األبعد، 
أو عــن طريــق التهيئــة التــي تتضمن 
واجبــات معينة للعبــور واإلرتقاء وبتدرج 
من العوالم الضيقة الى العوالم األوسع، 
ــلمة األولى املتمثلــة بـ«األنا«،  فمن السُّ

اللة  ــلمة الثانية املتمثلة »بالسُّ الى السُّ
ــلمة الثالثة املتمثلة  او العرق«، الى السُّ
لمة الرابعة املتمثلة  بـ »اإلنســان«، فالسُّ
بـــ »األرض«، لنصل الــى الرؤيا التي ينتج 
عنهــا الفعل الذي يعيــد صياغة عالقة 
اهلل باإلنسان، ومن ثم العالقة بني اإلنسان 
واإلنسان، والعالقة بني اإلنسان والطبيعة، 
الى أن نصل الســكينة من خالل العودة 
الى األصل وهــي إنتقالة مــن الفيزيقيا 
الى امليتافيزيقيا. ويشــير املؤلف الى أنه 
كان يناضل خللــق رؤيا عن احلياة رمبا تكون 
»مفيــدة جملموعــة أولئك النــاس الذين 
يؤمنون مثلــي والذين يواجهون بالطريقة 
نفســها واجبهــم املتعلــق باحلاجــات 

املعاصرة«.
الكتاب محاولة فلسفية وخالصة  يعتبر 
فكرية ملا متخضت عنه جتارب كازانتزاكيس 
التي أســفرت عنها  والروحية  الوجدانية 
حياتــه العريضة التي عاشــها بالطول 
والعرض في العالم املضطرب الذي كانت 
عليه الفترة املمتدة من الربع األخير للقرن 
التاسع الى بداية عشرينات القرن املاضي، 
تلك الفترة التي شــهدت حروبــاً عاملية 
وأهليــة وثــورات إجتماعية وسياســية 
وفكرية أثرت بشــكل كبير على تطلعات 
اإلنسانية نحو عالم متسامح ومتصالح 

مع نفسه.
 ال يخفى مــدى تأثر كازانتزاكيس في هذا 
الكتاب بآراء الفيلســوف الفرنسي هنري 
إنتــاج أفكاره  إعادة  برجســون ومحاولة 
بشــكل أدبي، مع إضفاء فهمــه ورؤيته 
اخلاصــة النابعة من تفاعل جتربته الذاتية 
والروحيــة مع اراء برجســون فــي الوثبة 
العقل  والغريــزة، ومحدوديــة  احليويــة، 
املعتمــد على احلــواس، وأهميــة احلدس 
واملعرفــة القلبيــة أو الوجدانية، واحلرية، 
واحملبة، وعالقة »الدين احلركي« بـ »األخالق 
إطالق  في  التصــوف  وغاية  املفتوحــة«، 
مفهوم »اهلل« من أســر اإلميان التقليدي 
الســاكن(  األديان)الدين  تصــوره  الــذي 
مبختلف مســمياتها والوصول الى معنى 
اهلل من خالل الكفــاح والتجارب الروحية 

وهو جوهر التدين وغايته النهائية. 
يشير الكاتب الى ان العقل وأدواته )احلواس 
اخلمس( هو املســؤول عن كشــف حدود 
العالقات بني الظواهر ألســباب منفعية 
وعمليــة لدميومــة احلياة والبنــاء وتطور 
لكونه  أكثر،  وليس  البشــرية،  اجملتمعات 
يعجز عــن معرفة الســر أو اجلوهر الذي 
يكمن خلف هــذه الظواهر. والعقل عند 
اإلنسان هو إستمرار )للغريزة( عند احليوان 
املوضعية(  لـ)احلركة  أســتمرار  إنها  كما 
املــادة، وهو  النبــات والكمــون في  عند 
دميومة متجددة ومتصاعــدة نحو التحرر 
أكثر فأكثــر، فالنبات أكثر حرية من املادة، 
واحليوان أكثر حرية من النبات، واالنســان 
أكثر حرية من احليوان، وهذه احلرية مازالت 

تتقدم بإضطراد وحركة دائبة وهي الغاية 
التي يتجه نحوها التطور البشــري بفعل 

الوثبة احليوية.
لكن صوتاً آخر بداخل األنســان هو القوة 
السادســة، او احلدس يبقى يقاوم ويصرخ 
أبداً مبحدودية اإلنسان ويدفعه  وال يعترف 
ليحّطم كل احلدود وينكر ما تراه العينني، 
»ُمت فــي كل حلظة، ولكن قــل: ال وجود 
للموت« في محاولة منه الدراك مايختبئ 
خلف الظواهر من حضور ثابت ال مرئي هو 
اجلوهر الكلي واملطلق والذي يتبدى في جزء 
منه كأحالم ورؤى ومن املستحيل ادراكها 
طاملا وقف اجلسد والعقل حاجزان أمامها، 
فيما يهفو القلــب ملعرفته واإللتحام به، 
لكــن هذا اإلدراك الميكــن للعقل احملكوم 
بحــدود احلواس اخلمس ويظــل عاجزاً عن 
إدراك الظواهــر ناهيك عن اخملفي املاورائي 
املوجــود خلف اجلدار الفاصــل بيننا وبني 
الهاوية فيما يتوق القلب للســقوط في 
هــذه الهاوية لإللتحام فيمــا وراء التعدد 

والعودة الى األصل وهو تــوق للخلود في 
الضعيف ســريع  اخمللوق  تــوق  حقيقته، 
الزوال واملصنوع مــن الطني واحللم والذي 
يشــعر بقوى الكون كلها تدور في داخله، 
وقد حتاول ســحقه اذا ما استســلم، دون 
أن يدرك اويرى كل قــوى هذا الكون بعني 
قلبه، ولكن على القلب املفعم باألمل ان 
يجتاز محنة القــدر ومعاناة احلياة،  والبد 
لــه أن يحاول ويحــاول املرة تلــو األخرى 
لسماع صوت قلبه و أن يسقط وأن يُدمى 
الــى ان يلمح تلك الشــرارة التي تنطلق 
من خــالل اليومي والعادي لتشــعل في 
داخلنا ذلك التوق املضني للتحرر من قيود 
العقل واجلســد واحلواس، وتخطي ماوراء 
والكراهية  والذل  والشــقاء  واأللم  الفرح 
والعنصريــة ...وكل احلواجــز التي متنعنا 
من  الوصول والسقوط في هاوية املطلق 
لإللتحــام فيه. وفي طريــق االلتحام هذا 
تتحقــق غاية اإلنســان فــي التحرر. في 
اللوح رقم )37( من )الواجب الثالث(  تقول 

العبارة »أعرف اآلن أنني ال أمتنى شــيئاً وال 
أخاف شيئاً، لقد حّررت نفسي من العقل 
والقلب، لقــد ارتفعت أعلى بكثير، أنا حرٌّ 
هذا ما أريده، ال أريد شيئاً أكثر. لقد كنت 

أبحث عن احلرية«.
في نيســان عام 1923 وبعــد إنتهائة من 
كتابــة )متاريــن روحية( وفي رســالة الى 
زوجته يكتب كازانتزاكيس قائالً  »إن اهللّٰ 
في كل مكان، في اإلنسان وفي السياسة 
وفي احليــاة اليومية، وهو معرض للخطر. 
إنه ليــس القادر على كل شــيء، فيعقد 
يديه وينتظــر انتصاره األكيد. ألن خالصه 
يعتمد علينا نحن. وإن أنقذ هو فحســب 
نُنقــذ نحن أيضــاً. النظرية هــي مجرد 
حتضيرات ليس إال؛ والكفاح احلاسم يكمن 

في الفعل«.
تقول احدى الشــخصيات في رواية زوربا، 
أن العالم ســجن مؤبد، نعم سجن مؤبد، 
عليه اللعنة!«، ويقــول زوربا أن »الطريقة 
أن تناضل  الوحيدة إلنقاذ نفســك هــي 

إلنقاذ اآلخرين«.
يشير كيمون فرير في مقدمته للكتاب الى 
ان كازانتزاكيس »مثــل الكثير من الناس 
من ذوي احلساســية العاليــة والعاطفة 
في تلك الفترة، فكر بالشيوعية بوصفها 
ديناً، لكنه دين على حافة اخلطر مخافة أن 
ينغمس ويتشوه بالتزمت املادي. لقد رفض 
كازانتزاكيس النزعة املادية للشيوعية، إاّل 
أنه رفض أيضاً اجلمود وأنســنة اهللّٰ لدى 
املســيحية مثلما رفض املادية. فاهللّٰ لدى 
كازانتزاكيــس ليس الهدف احملّدد ســلفاً 
الذي يتوجه إليه النــاس، بل هو الروحية 
التــي خلقت مــن الطبيعــة على مهل 
وبتواصــل بينما تتطور إلــى نقاء أعظم 

وأسمى«.
، عندمــا وضعــت   1954 فــي نيســان 
»اإلغواء  رواية  األرثوذكســية  الكنيســة 
األخير للمســيح « في القائمة املمنوعة، 
تضمنت  برقيــة  كازانتزاكيــس  أرســل 
»أقدم اســتئنافي في محكمتك يا رب«. 
ولألســاقفة واملطارنة أضيف اآلتي: »أيها 
اآلباء املقدسون، لقد منحتموني لعنتكم، 
أما أنا فأمنحكم بركاتي. ليت ضمائركم 
وليتكــم تكونون  صافية مثــل ضميري 

أخالقيني ومتدينني مثلي«.
تذكرنــي هذه الرســالة مبوقف املتصوف 
الشــهير احلســني بن منصور احلالج حني 
أجتمع الناس لقتله فــي بغداد حني قال  
»وهؤالء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً 
لدينك وتقربــاً إليك. فاغفر لهم، فإنك لو 
كشــفت لهم ما كشفت لي مَلا فعلوا ما 
فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم مَلا 
ابتليت. فلك احلمد فيما تفعل ولك احلمد 

فيما تريد«.

* ناقد وأكادميي وإعالمي

مصطفى الموسوي*

التصوف في غايتــه النهائية هو محاولة 
للتحرر من قيود اجلسد وبناء السالم اجلواني 
لإلنسان، وهذه احملاولة ليست مبستطاع أي 
إنسان، بل فقط لإلنســان العارف الذي ما 
أن »صــار عارفاً حتى غرق فــي بحار احليرة 
نتيجة ملعرفته .. حيــرة في حيرة ...البداية 
وال نهايــة« كما يقول املتصوف فريد الدين 
العطار. ويقول  نيكوس كازانتزاكيس »من 
أين أتينا؟ إلى أين نحــن ذاهبون؟ ما معنى 
هذه احلياة؟ هذاما يصرخــه كل قلب، وما 
يطلبــه كل رأس وهو يدق فــي الفوضى«. 
ويشــير الــى »ان كل شــخص، يعلو فوق 
رأســه، يتحّرر من دماغه الصغير احملشــو 

باحليرة«. 
غالباً ما تكون جتربة اإلرحتال الكثير والتنقل 
من مكان الى مكان والتقاء اصناف عديدة 
واملرور  البشــر من مختلف املشــارب  من 
بتجارب من الســراء والضراء مصدراً غنياً 
للمعرفــة وحافــزاً عميقاً لإلنســان على 
غربلة نفســه وتنقية روحــه في طريقه 
للتحرر وإستكشاف ماوراء هذا العالم من 

غاية.
يرتبــط التصوف مبا هو خفــي وغيبي وهو 
سعي االنســان »الصوفي« حتديداً للعودة 
الى األصل،  وهذا السعي موجود في صميم 
كل الديانات وهو ميثل روحانيتها املتناغمة 
التي ظهــرت بطرق وأســاليب عديدة في 
أمكنة مختلفة وأزمان متباينة، خارج إطار 

النزاعات العرقية واإلختالفات الدينية.
ريتشارد  البريطاني  املستكشــف  ويعتبر 
بريتــون ان الصوفية تعتبر نســقاً يصلح 
للتطبيق علــى أنواع مضللــة من اإلميان 
اإلنســاني، وهــو األمــر الــذي يوفق بني 
إختالفاتهــا ويوحــد املعتقــدات القدمية 
ويفســر احلاليــة ويتنبأ باملســتقبل في 
مســيرة مســتمرة وغيــر منقطعة من 

التطور. 
نيكوس  اليوناني  والشــاعر  الكاتــب  ولد 
كازانتزاكيس عــام 1883 وتوفى عام 1957 
درس احلقوق في اليونان، كما درس الفلسفة 
على يد الفيلســوف هنري برجســون في 
فرنســا. ومن أهم أعمالــه الروائية »زوربا 
اليوناني«، » املســيح يصلب من جديد«،« 
األخوة األعداء«، و« اإلغواء األخير للمسيح« 
الــذي وضعــه الفاتيكان ضمــن القائمة 
الســوداء، وأُثير اجلدل مرة أخرى حوله بعد 
انتاجه كفلم سينمائي قام بإخراجه اخملرج 

العاملي مارتن سكورسيزي عام 1988.
ارحتــل كازانتزاكيس الى بلــدان عديدة في 
ومكث علــى فترات متباينــة في كل من 
فرنســا والنمسا وروســيا واملانيا واليابان 
ومصــر، وكتب العديد مــن كتب الرحالت 
عن  دراساته  ومنها  الفلسفية  والدراسات 
والفيلسوف  برجســون  هنري  الفيلسوف 

للكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس
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»اإلنقاذ اإللهي- تمارين 
روحية« صدر عن دار 

الرافدين مؤخرًا  الذي 
ترجمه عن اإلنجليزية 

الشاعر سهيل نجم، 
تضمن مدخاًل لمترجم 

الكتاب عن اللغة 
اإلنجليزية، ومقدمة 
لمشارك المؤلف في 

نقله من اللغة اليونانية 
الى اللغة اإلنكليزية 

كيمون فرير

شعرنص

ترجمة: أحمد زكريا
ومالك دينيز أوزدمير*

بعَد ساعتني وحتَت تأثير الكحول، مّر ظلُّهما 
ها نحو املرفأ  حتت ضوِء أعمدة الشوارع، واجتَّ
ه أحُدهما نحو الشــارع،  ثــم تصافحا، واجتَّ

وكان اآلخر ينتظر الباص.
كان إمره مكســورَ اخلاطر لدرجة شــعوره 
س، ولــم يكن كذلك  بصعوبٍة فــي التنفُّ
بســبِب كالم الناقد، لكنَّه رأى قبل ذهابه 
رجالً وامــرأًة يتناوالن الطعــام هناك، ولم 
يتعرَّف على الرجــل، لكنَّ املرأة كانت زهرة. 
عندما رآها كأن شــخصاً غرزَ ســكيناً في 
قلبه. لم يفهــم ما حدث له آنذاك. قال له 

الناقد:

-  ماذا حدث، هل أنت بخير؟

لم ينتبــه إمره ملــا يفعل. لم يكــن أمراً 
ق بالتأكيد.  ُمنتظراً، ولو ِقيل له هذا ملا صدَّ
لم يأت إلى عقله أبداً أن تذهب زهرة لتناول 
الطعام مع شــخٍص غيره، ومن املُمكن أن 
تعانقه وتقّبله، وحّتى مــن املُمكن أن تناَم 
معه في سرير واحد. كيف أغلق عينيه عن 
هــذه احلقيقة، ولم يســتطِع التفكير في 
أن زهرة ســيكون لها حياًة أُخرى من بعده. 
كانت تتحــّدث مع الرجل ويبــدو عليهما 
الفرح. رأى إمره ذلك وقلبه يتعّذب. خرج من 
املطعم وهو يترّنــح، وال يتذّكر حتى كيف 
وّدع الناقد، ورَِكب أّول باص يصُل إلى احملّطة. 
تني  جلس فــي املقعد األخيــر، وبعد محطَّ
ألقى بنفســه خارج الباص، وهو يضع يده 
على فمه ألنه يشــعر بالغثيان. ومبجّرد أن 
نزل من الباص بدأ يتقّيــأ في إحدى الزوايا، 
حتى أخرج كل ما بداخله ثم بدأ يرجتف وهو 

يتصّبب عرقاً.
اّتســخت يداه ورجاله من القيء وقد لفَت 
عت حوله،  وجودُه انتباه كالب احلي التي جتمَّ
ر في  وبدأت في النظــر إليه وكأّنهــا تُفكِّ
ــر اخلبر الذي قرأه  مصيره. ارتعد إمره وتذكَّ
في اجلريدة عن الكالب التي قطعت جســد 
شخص ما في الليل. فّكر في أنه سيصبُح 
خبراً مثله، وهو يدرك في الوقت نفسه أّنه 

ينبغي أالَّ يُظهر خوفه للكالب.
كانِت الكالب ضخمًة جداً، وتقترب من إمره 
حتى إن رائحة أفواهها كانت تصُل إلى أنفه. 
ن من  فّكر أن يركض سريعاً، لكنه لم يتمكَّ

فعل هذا. أرغم نفســه على الوقوف، ثم 
قامِت الكالُب بشــّمه والدوران حوله وقد 
اقشعرَّ بدنه. كان يدعو اهلل أن ميرَّ أحدهم 
اآلن من الطريق، ولكن في هذه الساعة لم 
يكن من أحٍد على اإلطالق. السيارات التي 
متّر رمبا لم تالحظ وجوده بسبب العتمة أو 

رأته دون أن تتوّقف.
بدأ يشــعُر باليأس، وخطــرت بباله فكرة 
غريبــة، وهي أّن موته ســيكون بعد موت 
جّدته بأسبوع واحد. كان يرتعد بني الكالب 
الضخمة، وفّكر أن هذه الكالب تنتقم اآلن 
ألسالفها، ألنه في عام 1910 قام أنور باشا 
وطلعت باشــا وجمال باشا بعمل مذبحة 
لكالب إســطنبول، والتي كانت كالبروفة 
ملذابح سيقومون بها بعد ذلك بحّق بعض 
البشر. ففي شهر أغسطس وبينما كانت 
احلــرارة ال حُتتمل مت جمع ثمانــني ألفاً من 
كالب الشــوارع، وأُخذوا إلــى اجلزيرة التي 
يقولون عنها »عدميــة اخلير«. لم يكن في 
اجلزيرة ماء وال عشــب وال أشجار أو ظالل، 
وقد ُجّنت الــكالب هناك، وفي هذه األثناء، 
كان أحد الصحافيني الفرنســيني ميّر في 

العّبارة، وقد كتب عنهم:
»كان اجلو حــاّراً لدرجة ال حُتتمل، ومن أجل 
التخّلص من حرارة اجلو دخلُت إلى الكبينة 
اخلاصة بي ثم توّقفت العّبارة. منُت قليالً ثم 
استيقظُت ســريعاً وصعدُت درج العّبارة 
الكالب متراكمًة،  على عَجٍل، كانت جثث 

وتفوح منها رائحة سيئة للغاية...
كانــت هناك جزيرة مــن الصخر تُرى على 
بعد ميــٍل، وفوق الصخــر كالٌب كالنمل، 
السباحة  الكالب كانت حتاول  وأغلُب هذه 
، وقســمٌ  من أجل التخّلص من حرارة اجلوِّ
آخــر كان يدور حــول اجلثــث للبحث عن 
قطعِة حلٍم من جثث بقية الكالب. وبعض 
الكالب كانــت تركض وكأنهــا قد ُجّنت، 
وفــي هذا الوقت حتديداً متكّنا من ســماع 
أصواتهم. لم يكن الصراخ يُشــبه صراخ 
الــكالب، كان كأنه صراخ البشــر. أطلَق 
ســتِ الكالب  القبطان جرس العّبارة، وحتمَّ
املسكينة وكأنها سمعت صافرة اإلنقاذ. ال 
أدري هل ميكنكم تخيُّل هذا؛ جزيرة صخرية 
ال يُسمع فيها غير الصراخ واألنني، وكأنها 
بــركان، ولكن بدالً من النــار كان بداخلها 

صراخ، وبدالً من الدخان كانت جثث الكالب 
عت النــوارس حولها، وقد غّيرت  التي جتمَّ

اجلثث لون البحر.
انطلقت العّبارة، وبدأت الكالُب املسكينة 
تتخّبط في األمــواج التي صنعتها حركة 
العّبــارة. لم يكن فــي البــر أو البحر يٌد 
تساعدهم غير املوت. رأينا سفينة صغيرة 
تأتــي باجتاه اجلزيــرة، حتمل فــوق ظهرها 
أقفاصــاً ممتلئة بالــكالب. كانوا يُحضرون 
إلى ســكان اجلزيرة اجلائعني، كالباً طازجة 
من إســطنبول. ابتعدنا، لكن أعيننا ظلَّت 

على اجلزيرة التي في بحر مرمرة…«.
ينبغي أن تكون هذه الكالب أحفاداً لكالب 
اجلزيــرة. ولم يكــن هناك ما مينــع من أن 

ينتقموا من إمره.
فّكر إمره بعد ذلــك في تلك الليلة كثيراً. 
شــعر بأنه عاش ثــالث حاالت نفســية 
مختلفة. بــدأْت بكرهه للناقــد، وبالَهّم 
الذي يحاول أن يجبر به كسر غرور املثّقف 
داخله. ورؤيتــه لزهرة مع رجــل آخر أثناء 
خروجه من املطعم جعلته ينقلب رأســاً 
على عقب، وينســى مشكلته مع الناقد. 
هــذا يعني أن وجــع احلب أهــم من غرور 
املثقف. أما حالته النفســية الثالثة التي 
أنســته حتى وجــع احلب، كانت بســبب 
نظــرات التهديد من الــكالب، وكان هذا 
الشعور من دوافع متّسكه باحلياة. رمبا كان 
هذا هو الشــعور األهم لدى اإلنسان، ورمبا 
يكوُن أقــوى حتى من احلــب. إال أن اخلوف 
مؤّقت واحلب مســتمر، ولذلك نسي إمره 
ر  خوفه من تقطيع الكالب جلســده، وفكَّ

ع. في قلبه الذي يتقطَّ

بطاقة:
Zülfü Livaneli كاتب تركي ُولد عام 1946. 
يَعّد من أبرز األسماء التركية في مجاالت 
األدب واملوسيقى والسينما، وحصل على 
العديد مــن اجلوائز التركية والعاملية في 
هذه اجملاالت، مثل »جائزة البلقان األدبية« 
عــام 1997، و«جائزة أفضــل كتاب« في 
فرنســا وإيطاليــا. تُرِجمــت أعماله إلى 
أفكاره  الّلغــات. وبســبب  العديد مــن 
السياســية، ُســجن عــام 1972، وبعد 
خروجه عاش لسنوات طويلة في املنفى. 
يعيش في إسطنبول اآلن، وما زال ميارس 

الكتابة األدبية.
* ترجمة عن التركية: أحمد زكريا ومالك 
املقتطف هنا  والنــص  أوزدميــر.  دينيــز 
القسطنطينية«  رواية »فندق  فصل من 

الصادرة حديثاً عن »الدار األهلية«.

فْجٌر من أحالم اهللكالُب الليل.. زولفو ليفانلي

غالف الكتاب

إدريس سالم 
في كّل فجٍر

أجُدني
أعانُق غابًة من مالئكٍة وُصلَْبان

ميؤوُس اخلالِص أنا
ُمشبٌع برماديتي وكمائِنها

ُمَتّوجٌة روحي بلُباب طيِشها
ُمّتشحٌة بحزمٍة من أضواٍء الزورْدّية.

في كّل فجٍر
أترُك خلفي

متاهًة من أضرحٍة وصروٍح عفنٍة
بنَي ظلماِت الغسِق

وسماٍء قرمزيٍة
تنزُف أنفاًسا سوداء.

تفّشى الليُل
متسّلًطا هالَة نورٍ على جسدي

وكأّن وجَهك ـ ناصًعا رائًقا ـ يجذبُني 
إليك

يُسقُطني مني إلى َمهوى ضحكاتِك
فُينِبُت اهلُل عروًشا على تلك الغّمازتني 

املضّللتني فيهما أسمى جتّلياتي.
أقرأُ النظراِت

والرغباِت
واالضطراباْت

فأغمُض عينّي:
أنا ال شيء

أنا ال أحد
أنا أحيا في أجساد املالئكة.

* شاعر من سورية

من اعمال الراحل أحمد الربيعي
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
ربطات العنق تثير انقساما

في البرلمان الفرنسي
ذّكرت رئيســة اجلمعية الوطنية الفرنســية يائيل برون بيفيه 
النواب بضرورة اعتماد أســلوب »صحيح« فــي اللباس، فيما 
يثير جدل بشــأن وضع ربطات العنق انقساما بني نواب اليمني 

واليسار.
وأكدت برون بيفيه، العضو في حزب الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون، فــي مقابلة عبر قناة »فرانــس 2«، »ال ميكننا أن نأتي 
)إلى اجلمعية الوطنيــة( بالزّي الذي نريد. تنص قواعد اجلمعية 

الوطنية على ضرورة ارتداء أزياء شبيهة مبالبس العمل«.
وقالت »عندما تدخلون إلى اجلمعية الوطنية حتت قبة البرملان، 
ال تعودون متثلون أنفســكم، فأنتم مسؤولون منتخبون لألمة 
ومتثلون الفرنسيني، لذلك يجب أن تتصوروا دائما أن الفرنسيني 

يجب أن يفخروا بكم«.
وأضافت برون بيفيه »لســت هنا ألؤدي دور شرطي اللباس في 

اجمللس، أنا أثق في البرملانيني«.
وحتولت النقاشــات البرملانية في األيــام األخيرة إلى مجادالت 
بشأن قواعد اللباس، بعد أن انتقد النائب اليميني رونو موزولييه 
اخلميس، سلوك نواب حتالف اليسار في اجلمعية الوطنية، قائال 

»إنه يسار قذر« و«ينشر ضجيجه في كل مكان«.
كمــا طالب نائب مييني آخر هو إريك ســيوتي »بااللتزام بوضع 

ربطة عنق« حتت قبة البرملان.
وردت مجموعة نواب »فرنســا املتمردة« )اليســار الراديكالي(، 

عليه بالقول إن »املالبس ال تصنع النائب«.

علماء يخترقون دماغ ذبابة
ويتحكمون بحركة جناحيها

جعل علماء ذبابة ترفرف بجناحيها من مسافة بعيدة بواسطة 
جهاز حتكم عن بعد، وذلك بعد متكنهم من التحكم بدماغها، 

األمر الذي يعد خطوة كبيرة في مجال الهندسة الوراثية.
 Nature وجاء فــي الورقة التــي نشــرها الفريق في مجلــة
Materials العلمية البريطانية في 27 يونيو إنه جنح ببساطة 
في اختــراق دماغ الذبابة جلعلها تؤدي حركات معينة بضغطة 

بسيطة على جهاز حتكم عن بعد.
وللقيام بذلك، كان على الفريق املكون من خبراء في الهندسة 
الوراثية وتكنولوجيا النانو والهندســة الكهربائية أوالً إنشاء 
ذبــاب معدل وراثياً يتمتــع بخصوصية وجود قناة حساســة 
للحرارة في دماغه ميكن عند تنشــيطها جعل هذه احلشرات 

تنشر جناحيها، فق »مونت كارلو«.
بعد ذلك، قام العلماء بتثبيت منّشــط في دماغ الذباب سيبدأ 
في إنتــاج احلرارة في وجود مجال مغناطيســي. وخالل نصف 
ثانية من تشــغيل هذا اجملال بالضغط على الزر، فتحت الذبابة 

جناحيها.
وتفتح هذه التجربة الطريق أمام التحكم اجليني احملتمل ألنواع 
حيوانية معينة، بينها البشر أنفسهم ويأمل العلماء بشكل 
خاص في أن ميّكن هذا االكتشاف من سبر محاور جديدة لفهم 

الدماغ البشري وعالجات جديدة لعدد من األمراض العصبية.

البصرة ـ الصباح الجديد: 

فرع  الفنانــني  نقابــة  نظمــت 
احتفائيــة  جلســة  البصــرة 
وتكرمييــة للفنــان واألكادميــي 
الدكتــور عبد الكــرمي عبود بعد 
عرفانا  التقاعــد،  علــى  إحالته 
أكادمييا  املنفردة،  جلهوده  وتقديرا 

وإداريا ومسرحيا.
األكادميي مجيــد حميد  وقــدم 
الذاتية  الســيرة  اجللسة،  خالل 
والعمليــة واألكادمييــة والفنية 
الفنان  إن  ، قائــالً:  للمحتفى به 
ترك بصمة فــي كل مكان عمل 
به، فعلى صعيد املنجز اإلبداعي 
فأن ذاكــرة كلية الفنون اجلميلة 
في البصرة تســجل له أول إنتاج 
مســرحي قدمه قســم الفنون 
املســرحية بإخراجه ملســرحية 
الدراسية  الســنة  في  »إلكترا« 
األولى ولم يكن في الكلية سوى 
املرحلة األولى، أمــا على صعيد 
املنجز العلمي فكان أول تدريسي 
املســرحية  الفنون  قســم  في 
يرتقي إلى مرتبة األســتاذية عام 
التدريسيني  أوائل  من  وهو   2007
وأوائل   1992 عــام  الكليــة  في 
أســاتذة الدراســات العليا منذ 
2000، وعلــى  افتتاحهــا عــام 
املســتوى اإلداري فقد شــهدت 

عمادة  منصــب  تســلمه  فترة 
كلية الفنون اجلميلة قفزة نوعية 
مشــهودة في نشــاطاتها على 
مختلف اجملاالت، وهناك املزيد من 
العلمي  واإلرث  تركه  الذي  اخلزين 

الذي ال مجال لسرده هنا.
من جهته قال احملتفى به الدكتور 
عبــد الكرمي عبود املبــارك خالل 
إن حياة  احلضــور  أمــام  كلمته 

التقاعد ليس كما يقول اآلخرون 
»مــت قاعداً« أنا سأكســر هذه 
القاعــدة وأبدأ بدايــة حقيقية 
مع مســرحي ومع اخلشبة ومع 
احلب ومــع اإلنســان، معلنا عن 
عمل مســرحي يتــم اإلعداد له 
يحكــي عن بطــوالت العراقيني 
»الشــهداء« كتاريخ مســرحي 

جديد للمدينة.

وعبر املبــارك عن اعتــزازه بهذا 
االحتفاء والتكــرمي ومعاهدا بأنه 
إبداع وفن  ســيبذل ما لديه من 
في خدمة مدينته البصرة، مبيناً 
الكثير  املســرح  من  تعلــم  أنه 
كالتواصــل مع اإلنســانية وزرع 
احلقيقة فــي أرض جــرداء فهو 
مدرسة فهو فن التعليم األصلح. 
فكما يحتاج اإلنســان إلى اخلبز 

يحتاج اإلنسان إلى املسرح.
فناني  نقيب  من جهته، وصــف 
البصرة فتحي شــداد احملتفى به 
بالقامة البصريــة الكبيرة التي 
من الفخــر االعتزاز بها وتكرميها 
ملا قدمه من خدمة ملدينته مبجال 
فنه وقد وصل للتقاعد مع األخذ 
بنظــر االعتبــار أنــه تقاعد من 
يتقاعد  لم  عمله احلكومي لكن 

من الفن.
القاص والروائي باسم القطراني 
بالظاهــرة  املبــارك  وصــف 
اإلنســانية اإلبداعية واملسرحية 
املواهب، »فاإلنسان  كونه متعدد 
العــادي يلقي علــى األرض ظال 
على  يلقي  العبقريــة  وإنســان 
األرض ضوءا«.. وتقاعده يعني أنه 

سيتفرغ ألعمال فنية كبيرة.
لقانون  »طبقا  القطراني  وأضاف 
أســهل  الفم  فتح  فأن  اجلاذبية 
من إغالقه فــإذا وجدت فقيرا قد 
أغلق فمــه فلــك أن تتصور ما 
يقاسيه لكي يتغلب على قانون 
هذه  بكلماته  اجلاذبية«...ذاهبــا 
إلى أن الفقــراء واملعدمني كانوا 
به  للمحتفى  أساســية  مــادة 

بأعماله إلنسانيته املفرطة.
وفي عودة حلديث عبد الكرمي عبود 
بني أن ذلــك التكــرمي واالحتفاء 
أبناء  أمــام  مســؤولية  يحمله 
وتستحق  بها  يعتز  التي  مدينته 
منا أن نبنيها بثقافتنا بناء يقدم 
أن  احلقيقي، مضيفا  رونقها  لها 
التقاعد ال يشــكل أمامه شيء 
من التوقف بــل هو حياة جديدة 
وانطالقة نحو عالم أوســع فهو 
فكه من االلتزام الرسمي وأعطاه 
احلرية لكي »أعمل على خشــبة 
املسرح وأحقق احللم احلقيقي مع 

اجلمهور وأهل املدينة«.

فنانو البصرة يحتفون باألكاديمي »عبد الكريم عبود«
بعد إحالته إلى التقاعد..

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــف الفنان السوري جورج 
وسوف، امس الثالثاء، عن حالته 
الصحية، ونفى الشائعات التي 
تفيد بتدهور صحته إثر دخوله 

املستشفى.
وقال وســوف علــى صفحته 
اخلاصــة بـــ »تويتــر«: »حتى 

ال يتــم تناقــل أخبــار غيــر 
األســبوع  دخلت  صحيحــة، 
مستشــفى  إلــى  املاضــي 
القديس جاورجيوس في بيروت 
وخضعت لعملية اســتئصال 
حلمية عـــن األوتـار الصوتيـة 
من قبـل الدكتور جهاد خـوري، 
انـــا بخيـــر والعملية جنحت 

فـــي  اللقـــاء  إلى  احلمداهلل 
األردن فـي 8 آب«.

شائعات  انتشــرت  قد  وكانت 
تفيد بتدهــور احلالة الصحية 
لوســوف وخضوعــه لعملية 

خطيرة في احلنجرة.
التواصل  مواقــع  رواد  وتفاعل 
االجتماعي مع التغريدة وشكر 

محبو وســوف مطربهم على 
طمأنته لهــم، وأعاد اإلعالمي 
التغريدة  نشر  نيشان  اللبناني 

ومتنى السالمة للوسوف.
ومن املقرر أن يلتقي الوســوف 
بجمهــوره فــي يــوم االثنني 
املوافق لـ 8 آب في األردن، خالل 

حفل غنائي.

جورج وسوف يطمئن جمهوره بعد اجرائه عملية جراحية
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إعالن رقم )37(
رقم الطلبية 2022/1531

تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن مناقصة
)Chlorine gas(

للمرة )االولى( وبكلفــة تخمينية مقدارها )180،000،000( دينــار عراقي فقط )مائة وثمانون 
مليون دينــار عراقي( ومبدة جتهيز )120( يوم، مبوجب املواصفات والشــروط التي ميكن احلصول 
عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )250,000( دينار )مئتان وخمســون ألف دينار ال غير( 
غير قابل للرد، فعلى اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشــاركة تقدمي عروض بالدينار العراقي )مع 
مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع إرفاق التأمينات 

األولية البالغة )1,800,000( دينار عراقي فقط )واحد مليون وثمامنائة الف دينار عراقي(.
على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:

- رقم املناقصة: موضوعها:
 تاريخ الغلق:

- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
- تاريخ نفاذ التأمينات األولية

- العناوين الصريحة للشركة او املكتب 
وتســلم الى اســتعالمات الشــركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليهــا رقمي اإلعالن 
والطلبية في مدة اقصاها الساعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم )2022/8/15( ويتحمل من ترسو 

عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير
مالحظة:

1- يتم تقدمي العروض وفقا للوثائق القياســية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق 
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي
2- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:

أ - كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

3- إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة
4- تقدم التأمينات األولية باسم الشركة او مديرها املفوض او احد املساهمني في الشركة او 

الشركات مبوجب عقد مشاركة.
5- بإمكان كافة ممثلي الشــركات واجملهزين املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة 
حلضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الســاعة 

العاشرة صباحا
6- في حال وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات من القســم القانوني في شركتنا 

من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
7- تصادر التأمينات األولية للشــركات في حال عدم االســتجابة للمراسالت أثناء الدراسة 

الفنية والتجارية للطلبيات.
8- تقدم التأمينات األولية على شــكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن جميع 
املصارف داخل بغداد على ان يكون خطاب الضمان املقدم داخال ضمن املنصة اإللكترونية وإذا 

لم يكن خطاب الضمان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.
9- ال تتم مطالبة شــركتنا بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلــك الضريبة وإجازة 

االستيراد اخلاصة باملادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا .
10- ال تتم املطالبة بأي متديدات لفترات التجهيز املثبتة اعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من 

املوانئ. 
11- يتم اســتبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغــه عن 20% من الكلفة التخمينية ألغراض 

االحالة.
www.mrc.oil.gov.iq :12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع اإللكتروني

13- يتم استقطاع )1000 دينار( ألف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
14- يتم اســتقطاع مبلغ )25000( ألف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الســنة من الشــركات 

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
15- سيتم نشــر االعالن في صحيفة الصباح احلكومية+ صحيفتني من اآلتي )الزمان، املدى، 
الزوراء، الصباح اجلديد، البينة اجلديدة، املشرق، الشرق، العراق االخبارية، كل االخبار، املستقبل 

العراقي، املواطن، النهار، الدستور، العدالة، العالم(.
16- في حال رسو املناقصة على إحدى الشــركات املقدمة للعطاءات سواء كانت عراقية ام 
اجنبية ام عربية يتم توقيع العقد في القســم القانوني في شركتنا وبخالفه تلغى اإلحالة 

ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها.
17- تتم االحالة وفق اقل االســعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع اعطاء افضليه سعرية 
بنســبة )10%( للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني )العام 

ثم اخلاص( اي االحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
18- ال تصــرف اي مســتحقات الى اجملهز اال بعد جلب براءة ذمة مــن دائرة التقاعد والضمان 

االجتماعي.
19- تقدمي اثبات لتوفر سيولة نقدية:  كشف مصرفي يبني حركة  التدفق املالي ألخر سنة او 
كفاءة مالية من خالل تســهيالت مصرفية مببلغ ال يقل عن )36،000،000( دينار عراقي )ست 

وثالثون مليون دينار عراقي( وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
20- تفرض غرامة تأخيريه على اجملهز ال يتجاوز 15% من مبلع العقد للعقود التي تقل مبالغها 
عن 5 مليار دينارعراقي و 10% للعقود التي تساوي مبالغها 5 مليار دينار عراقي فاكثر في حالة 

عدم جتهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.
21- على كافة الشركات املشاركة التعهد بعدم العمل في عقود او مشاريع في قطاع النفط 
في اقليم كردســتان العراق وفي حال وجود عقود او مشاريع حالية تتعهد الشركات بإنهائها 
خالل ثالثة اشــهر من تاريخ اعالمهم وبخالفة يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء 

ويحظر التعامل معها.
د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

وزارة النفط
شركة غاز اجلنوب )شركة عامة(

اعادة إعالن مزايدة

تعلن شــركة غاز اجلنوب )شركة عامة( عن اعادة اجراء 
املزايــدة العلنية إليجار محال عــدد )7( املبينة ابعادها 
في اجلدول ادناه الواقعة مبجمع اخمليم الســكني التابع 

لشركة غاز اجلنوب في خور الزبير 
وحسب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013 وتعديالته، فعلى الراغبني في االشــتراك باملزايدة 
احلضور في الساعة )10( من صباح يوم )االربعاء( املوافق 
2022/8/10 مبوقع الشركة في )خور الزبير( مستصحبني 
معهم املستمسكات املطلوبة وفقا للشروط التالية:  
1- تقدمي التأمينــات القانونية البالغة )225000( فقط 
مائتان وخمسمائة وخمس عشرون ألف دينار عراقي عن 
كل محل واحد قبل املزايدة العلنية مبوجب صك مصدق 

صادر من مصرف معتمد
2- جلب املستمســكات املطلوبة )البطاقة الوطنية او 
هوية االحوال املدنية وشهادة اجلنسية وبطاقة السكن(

3- تستوفى من املستأجر أجور خدمة 2% من بدل االيجار 
ويتحمل اجور نشر االعالن.

4- يلزم املستأجر بدفع بدل االيجار السنوي مع املصاريف 
كاملة خالل )30 يوما( من تاريخ اإلحالة القطعية.

املدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/187
التاريخ: 2022/3/28

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامســة 
بتاريخ 2022/3/28 برئاســة اللــواء الدكتور احلقوقــي عمار ماهر 
عبد احلســن وعضوية كل من العميد احلقوقي عباس ناصر غريب 
والعميد احلقوقي وعادل مطشــر جلود واصدرت حكمها اآلتي بعد 

التدقيق واملداولة باسم الشعب:
القضية املرقمة )2022/187(

اسم املشتكي: احلق العام
اسم املدان الغائب/ املفوض محمد جاسم محمد غضيب احملمداوي
املنســوب الى/ مديرية شــرطة الكهرباء/ قسم شــرطة كهرباء 

اجلنوب
املادة القانونية: )5 / أوال ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكــم علــى املدان )املفــوض محمد جاســم محمد غضيب 
احملمداوي( باحلبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5/
أوال( من )ق-ع-د( رقم )14( لسنة 2008 املعدل وذلك لغيابه من تاريخ 
2021/11/12 ولغاية صدور قرار احلكم أعاله وبداللة املواد )61/أوال( و 

)69/أوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008
2. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا ألحكام املادة 
)38/ثانيا( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتساب 

احلكم الدرجة القطعية
3. إعطاء املوظفني العموميني صالحيــة إلقاء القبض عليه أينما 
وجد لتنفيذ احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنني باإلخبار عن محل 
اختفائه اســتنادا ألحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( 

لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة اســتنادا ألحكام املادة )69/

رابعا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حتديــد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )رفاه محســن صالح( 
البالغة )25,000( خمســة وعشرين ألف دينار عراقي تصرف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام املادة )60/سادسا( 
من )ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز استنادا 
ألحــكام املــادة )71/ أوال وثانيا( مــن نفس القانــون وافهم بتاريخ 

.2022/3/28

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 2326
التاريخ: 2022/7/24

م/ إعالن

بالنظر حلصول كسرار قرار
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل فترة )7( سبعة ايام 
تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من قيمة الضم االخير بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من 
مدة اإلعالن في مقر بلدية العزيزية  في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترسو 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

العددمساحة احملالتت

3محل قياس 4،75 م *4،75 م1

3محل قياس 5 م *4،75 م2

1محل قياس 6،13 م* 4،75 م3

اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن

رئيس احملكمة

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

العميد احلقوقي
عباس ناصر غريب 

عضو
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مجبل فرطوس مستشارًا 
فنيًا لفريق الجوية

الزوراء يجدد عقد 
سعد عبد االمير

1.5 مليار دينار 
لدعم نادي كربالء 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة املؤقتة لنادي القوة اجلوية الرياضي 
برئاســة الفريق الطيار شــهاب جاهــد، أمس، 
عن التعاقــد مع اخلبير الكــروي مجبل فرطوس 
مستشاراً فنياً للفريق األول لكرة القدم للموسم 

املقبل 2023-2022.
وذكر الهيئة املؤقتة في بيان انها اختارت فرطوس 
»لإلفادة مــن خبرته الكبيرة وجتربته املتميزة التي 
اكتســبها على مــدى عقود عديدة فــي تدريب 
منتخباتنــا الوطنيــة فضال على عديــد االندية 
احمللية والعربية«.من جهته رحب مدرب فريق القوة 
اجلويــة، قحطان جثير، بهذا االختيــار، مؤكدا ان 
»تواجد فرطوس احد ابناء القوة اجلوية االوفياء مبا 
يحمله من جتربة وتاريخ سيسهم في االستفادة 

من خبرته الطويلة«.
واضاف ان »ما ميكن أن يقدمه )مجبل فرطوس( من 
طروحات تخص اجلانب الفني سيكون لها اهمية 
كبيرة في االرتقاء بأداء الفريــق األزرق وحتقيق ما 
نأمله من جناح ينسجم وما وفرته ادارة النادي من 
دعم مالي ومعنوي من اجل املنافسة على ألقاب 
املوســم اجلديد وتقدمي اداء ونتائج طيبة بتكاتف 
اجلميــع ودعــم جماهيره في مختلــف الظروف 

واألوقات«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الزوراء متديد عقد قائد الفريق ســعد عبد 
األمير لعام آخــر، ومتثيله في املوســم املقبل 
2023/2022.. ويعــد هذا املوســم الثاني توالياً 
لعبد األمير مــع الزوراء، وكانــت له محطات 
سابقة مع أندية الكرخ وأربيل والشرطة، كما 
احترف مــع أبرز األندية في الســعودية )أهلي 
جدة، الشباب، القادســية(... وظفر نادي الزوراء 
بخدمات الالعب أنس مالك، الذي مثل الديوانية 
في املوسم املاضي، لينضم لسعد عبد األمير 
في قيادة خط وســط الفريــق.. وفي صفقات 
بقية األنديــة، أبرمت إدارة الطلبــة اتفاقاً مع 
الالعب خضر علي قادماً من الشــرطة، بعقٍد 
ميتد ملوسمني.. وســبق للمدافع خضر علي أن 
ســاهم مع الشــرطة بالتتويج بلقب الدوري 
املمتاز للموسم املنتهي، كما مثل أندية احلدود 
والنجف في املواســم الســابقة، وحصد في 
املوســم قبل املاضي جائــزة أفضل ظهير أمين 

بالعراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت ادارة نادي كربالء ان احملافظ نصيف جاسم 
اخلطابي اوعــز  بتخصيص دعم مالي قدره مليارا 
ونصف املليار دينار  حلســاب النادي.وقال مسلم 
الركابــي املدير اإلعالمي لنادي كربــالء إن »توفير 
املال في حساب النادي شرط أساسي من شروط 
التراخيص وبذلك قطعت االدارة شوطاً طويالً في 

موضوعة التراخيص وتنفيذ أحد أبرز بنودها«.
وعن التعاقدات ونوعيــة الالعبني الذين مت االتفاق 
معهم قال الركابي »بالنسبة للتعاقدات فقد مت 
تشكيل جلنة فنية مشــتركة بني الكابنت عباس 
عطيــة مدرب الفريــق وعضوين اثنــني من إدارة 
النادي لترتيب موضوع استقطابات الالعبني الذين 
ســوف يدعمون صفوف الفريق وفق ما يراه مدرب 

الفريق مناسبا«.
وتابع »ســيكون هنــاك العبــون محترفون على 
مســتوى عاٍل ايضاً في تشــكيلة الفريق وهذا 
الفريق  املــدرب بغيــة تعزيز مســتوى  ماطلبه 
للمرحلــة املقبلة«.واكــد ان »ادارة النــادي أبدت 
استعدادها الكامل لتهيئة كل املستلزمات التي 
يحتاجها املدرب من دعــم على كافة االصعدة«.

ويعد فريق نادي كربالء الضيف اجلديد العائد الى 
دوري االضواء بعد تأهله عقب منافســات طويلة 
لدوري الدرجة األولى ليتأهل إلى املمتاز للموسم 

.2023-2022

بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتم منتخبنا الشــبابي أمس 
مشــاركته فــي بطولــة كأس 
العرب حتــت 20 عاما لكرة القدم 
باخلسارة امام املنتخب السعودي 
أهداف  بأربعة  ابطولــة  مضيف 
لهدف، وكان منتخبنا خسر أولى 
مبارياته امام موريتانيا بهدف من 
دون مقابل، وبذلــك يودع الفريق 
البطولــة فــي مشــاركة تعد 
ســلبية وتؤكــد التراجع اخلطير 
الــذي أصاب كرتنــا على صعيد 
املنتخبــات الوطنيــة للفئــات 

العمرية.
تقييم  أعلنت جلنــة  ذلــك،  إلى 
أندية العــراق، العمل وفق درجات 
وتصنيف محدد باستثناء األندية 
فــي إقليــم كوردســتان، فيما 
بينــت أن اعتماد هــذا التقييم 
جــاء بعــد تزايــد عــدد األندية 
بشكل »عشــوائي«.وقال معاون 
البدنية  التربية  دائــرة  عام  مدير 
والرياضية، رئيــس جلنة التقييم 
العــراق موفق عبد  أنديــة  على 
الوهاب لوكالة شفق نيوز إن »كل 
االنديــة التي ســتعتمد جنحت 
الدرجات«،  وحســب  بالتقييــم 
مؤكداً أن »عمــل اللجنة انتهى 
ومت تقييم االندية حسب الدرجات 
والتصنيــف التــي وضَعت وفق 
ضوابط محــددة«، مبينا ان »هذا 
أقليم  أندية  التقييم ال يشــمل 

كوردستان«.
»التقييم  أن  الوهاب  وأضاف عبد 

واالدارية  املالية  اجلوانب  يشــمل 
السنوية  والنشــاطات  والفنية 
وعــدد الالعبــني الذيــن يلعبون 
باملنتخبــات الوطنيــة والبنــى 
التحتية والقاعات واالستثمارات، 
وعلى هذا االساس توضع النقاط 
في اســتمارة التقييــم اخلاصة 
بعملنــا لنفــرز االنديــة التــي 

ليس  التي  االندية  تســتحق من 
لها دور«.

وأوضح عبد الوهــاب أن »تقييم 
اللجنة لألندية العراقية جاء بعد 
ان أصبح هناك تزايداً لعدد األندية 
التي يتم تأسيســها، واغلبها ال 
ميتلك أية مقومات تؤهله ليكون 
نادياً ذو شخصية معنوية وكياناً 

توفير مصادر  على  قادراً  مستقاًل 
االفتقار  جانب  الــى  ذاتية،  متويل 
الى البنــى التحتيــة التي تعزز 
فاعليــة وكفــاءة االداء اإلداري«، 
مشــيراً إلى أن »اللجنة وضعت 
التقييمــات حســب الدرجــات 
وسيتم تصفية االندية املتكاملة 
عن االندية التي ال متتلك مقومات 

تصفية  هناك  وســتكون  النادي 
للبدء بعمل صحيح«.

في  األندية  تقييــم  جلنة  وكانت 
بــوزارة  البدنية  التربيــة  دائــرة 
الشباب والرياضة باشرت عملها 
في محافظــة ديالى والتي اجنزت 

عملها اليوم في صالح الدين.
مــن جانب اخــر،  أوضــح االحتاد 

املركــزي لكرة القــدم، ان إصدار 
لإلعالميني  االعتمــاد  بطاقــات 
أحداث  لتغطيــة  والصحفيــني 
بطولــة كأس العالم قطر 2022 
مــن اختصــاص االحتــاد الدولي 
املكتــب  مديــر  »فيفا«.وقــال 
االعالمي لالحتاد املركزي، يوســف 
فعــل، ان »االحتــاد الدولي لكرة 
القــدم فتح موقعه الســتقبال 
الصحفيــني  مــن  الراغبــني 
واالعالميني بالتسجيل للحصول 
على بطاقــة االعتمــاد الدولية 
لتغطيــة بطولــة كأس العالم 
بقطــر، ونحن ال عالقــة لنا مبنح 
هــذه البطاقات«.واشــار الى ان 
الدولــي معروف  االحتاد  »موقــع 
الراغبني من  وبإمــكان  وواضــح 
االعالميني التقدمي للحصول على 
بطاقة االعتماد الدولية لتغطية 

بطولة كأس العالم«.
وبــني ان »اخر موعد للتســجيل 
للحصول علــى بطاقة االعتماد 
الدوليــة هو اخلامس عشــر من 
الى  املقبل«.ولفت فعل  اب  شهر 
ان »االعالمــي والصحفي الراغب 
االعتماد  بطاقــة  على  باحلصول 
الدولية لتغطيــة مونديال قطر 
2022 يتحمل النفقات من سكن 

وطيران ومأكل«.
القدم  لكرة  العراقي  االحتاد  وكان 
قد اوضح في تنويه على موقعه 
الرســمي للراغبــني باحلصــول 
على بطاقــة االعتمــاد الدولية 
مونديال  لتغطيــة  لالعالميــني 
2022، مباشــرة عبر املوقع  قطر 

االلكتروني الدولي لكرة القدم.

منتخبنا الشبابي يخسر باألربعة أمام السعودية
يختتم مشاركة سلبية في بطولة كأس العرب

جانب من مباراة أمس بني منتخبنا الشبابي ونظيره السعودي

تقرير 

رافد البدري*

يغادرنــا اليــوم صوب مدينــة جناي 
العراقي  املنتخــب  وفــد  الهنديــة 
االوملبياد  في  للمشــاركة  بالشطرجن 
العاملــي للعبــة  رقــم )44( والــذي 
حتتضنه مدينة جناي الهندية للفترة 
من  28  متوز اجلاري ويســتمر حتى 10 
 180 من شــهر اب املقبل ومبشاركة 
دولة، صرح بذلك رئيس االحتاد العراقي 
وقال: سيشــارك  األمير  ظافر عبــد 
املنتخــب العراقــي للعبــة بفريقي 
الرجال والنساء وبواقع خمسة العبني 
لكل فئة وحسب النظام املعمول به 

في االوملبياد.

تشكيلة الوفد
وأضاف ان الوفد يتالف من عبد الهادي 
مفتول رئيساً للوفد وحيدر عبد الغني 
الرجــال ومهدي عطية  لفريق  مدرباً 
مدربــاً لفريق النســاء وفرحان نصير 
حكماً معتمداً من قبل االحتاد الدولي 

للعبة ودلباك علي حمزة إدارية الوفد، 
ويضم منتخب الرجال كل من: احمد 
عبد الســتار عبد الوهاب وعلي ليث 
احمد وزوزك صالح محمد واكار علي 
صالح وربيع صباح نوري، اما املنتخب 
النســوي فانــه يتالف من: ســالي 
عبــاس عبــد الزهرة وطيبــة مهدي 
عطية وزينب عاصف عبد اهلل وساره 
مسعود عبد اهلل وميامة عاصف عبد 
اهلل، وســيحضر رئيس احتــاد اللعبة 
اجلمعية  اجتماعات  األمير  عبد  ظافر 
املكتب  باعتباره عضــو  العموميــة 

التنفيذي لالحتاد الدولي للشطرجن، 

طموح املنافسة
عبــد األمير اكــد ان العبينا ميتلكون 
املنافســة  في  مشــروعاً  طموحــاً 
الفردية،  االوســمة  علــى  واحلصول 
وحتقيــق نتائج متميزة تســاهم في 
رفع التصانيف العاملية لهم، وبالتالي 
الذي يحتل  العراق  تعديل تسلســل 
املركــز 90 عاملياً، ويذكــر ان املنتخب 
 )C( العراقــي قد وضع فــي اجملموعة

وحسب التصانيف العاملية.
للرجــال  العراقــي  املنتخــب  وكان 
تدريبياً  معســكراً  دخال  قد  والنساء 
)1-23( متوز في  للفتــرة مــن  داخلياً 
قاعة فنــدق االنتر ببغــداد ،من اجل 
الوصــول اجلهوزيــة التامــة ورفــع 
البطولة  لهذه  االســتعداد  مستوى 
يشــارك  والتي  جداً،  والقوية  املهمة 
فيها ابطال العالــم والالعبني الذين 
يحملــون تصانيف عاليــة في عالم 
البطولة تعد  اللعبة، لذلك فان هذه 
البطــوالت على  واقوى  من اصعــب 

االطالق.

رفع مستوى التاهب
 موضحاً ان احتــاد اللعبة زج بالعبي 
املنتخــب احمد عبد الســتار وزوزك 
صالح وعلــي ليث في بطولــة ايران 
الدولية التنشيطية والتي احتضنتها 
مدينــة كيالن اإليرانية واســتمرت 7 
أيام، مــن اجل االحتــكاك بالالعبني 
الدوليني املشاركني في هذه البطولة، 
وبالتالي رفع مستوى التأهب للدخول 

العاملي،  االوملبياد  منافسات  في غمار 
الذي  اكار علــي صالح  الالعــب  اما 
شارك في بطولة الشــارقة الدولية 
بالنسبة  احلال  وكذلك  أولية  كبروفة 
لالعب الشــاب ربيع صباح نوري الذي 
انخــرط مــع املدربني الســوريني في 

معسكر داخلي استعداداً لالوملبياد.

مدربون سوريون
واشــار الــى ان اســتعداد العبــات 
املنتخب النسوي زينب عاصف وطيبة 
مهدي عطية وميامة عاصف كان من 
خالل الدخول في املعســكر الداخلي 
املدرب  اللعبــة مع  احتاد  الذي نظمه 
فندق  فــي  الســوري محمود عقيل 
االنتر ببغداد، ويذكر ان االحتاد العراقي 
للشــطرجن قد تعاقد مع ثالثة مدربني 
على  لالشــراف  محترفني  ســوريني 
العبي املنتخبــات الوطنية العراقية 
وهــم محمود عقيل وطــالل الزعيم 

وبشار املصطفى.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

اليوم.. منتخبنا الوطني للرجال والنساء يتوجهون الى الهند 
للمشاركة في االولمبياد العالمي للشطرنج

بطولة شابقة بالشطرجن

هشام السلمان *
بالتايكواندو  قال رئيــس احتــاد 
الباراملبي، حيدر كرمي الشــكري، 
ان املنتخب العراقي للتايكواندو 
يواصل حاليا معسكره التدريبي 
الذي بدأ  فــي محافظة كربالء  
منذ 21 من شــهر متــوز اجلاري 
.. واضاف  30 منه  ويستمر حتى 
الشــكري ان املعسكر التدريبي 
يأتي اســتعداد لبطولة فيتنام 

السابعة باللعبة.
وقال ان البطولة متثل املشاركة 
الثانية الحتادنا الذي تأسس العام 
املاضي ُمشيرا ان بطولة فيتنام 
ستبدأ.  22 من شهر آب املقبل 
وحتى 27 منه، وقال رئيس االحتاد 
اننا نأمــل ان يحقــق منتخبنا 
الوطني نتائج ايجابية تنسجم 
مــع دعــم املكتــب التنفيذي 
السيما  بجانبه  والوقوف  لالحتاد 
انــه الزال احتادا فتيــا من ناحية 

التأسيس.
مــن جهة أخــرى، واصــل احتاد 
الريشــة الطائــرة  الوحــدات 
التدريبيــة ملنتخبــه الوطنــي  
القاعــة  تُقــام علــى  والتــي 
 .. الرياضيــة في مقــر اللجنة 
وقال االمني املالــي رئيس االحتاد 
العراقي للريشــة الطائرة عبيد 
جارية  تدريبات العبينا  ان  الغزي 
للمنتخب  ســواء  ومتواصلــة 
الشــباب  او منتخب  الوطنــي 
واضاف التدريبات جترى بشــكل 
ومدروس  لــه  ومخطــط  جيد 
استعدادا لالستحقاقات املقبلة 
واشــار الى ان اللجنة الباراملبية 
تواصل دعمها ملنتخباتنا ومتنحنا 
التوقيتــات الالزمة  الســتثمار 
في  الرياضية  االلعــاب  قاعــة 
تدريباتنا واســتعداداتنا املقبلة 
وكشــف الغــزي ان املنتخــب 

سيشــارك  للريشــة  العراقي 
خالل شهر ايلول املقبل ببطولة 

أوغندا الدولية .
وقــال ان مســتوى العبينا في 
تطــور وحصلنا علــى الترتيب  
( 46 ( بــني دول  العالــم وهــي 
نتيجــة جيدة جــدا  والول مرة 
يحصل عليها  العــراق من بني 
1500 العــب وذلك فــي بطولة 
فزاع باالمارات  بواسطة الالعب 
اشــرف حسن شــريف وحتدث 
رئيس االحتاد عن صناعة الالعبني 
نسعى  قائال  مهاراتهم  وتطوير 
جاهدين لتطوير جميع الالعبني  
السيما االعمار الصغيرة منهم 
واوضح أن هدفنــا بناء  الالعب 
الــذي يتمتــع بعمر مناســب 
وصناعــة الالعبــني للمنتخب  
ومنهم  الالعب مهدي حســني 
قاســم الذي يتمتــع بالنضوج 
واالندفــاع ما يحفزنــا لدعمه 
اجل صناعة بطل  ومراقبته من 
مستثمرين صغر سنه ومستواه 
املتصاعد مؤكــدا .. بدورنا وفرنا 
كل املستلزمات املطلوبة لدعم 

املنتخــب الوطني وقــال : نأمل 
مــن العبينا مواصلــة التدريب 
لرفع املســتوى الفنــي وحتقيق 
البطوالت  في  االيجابية  النتائج 
الدولية والباراملبياد. السيما اننا 
في اول مشاركة حصل منتخب  
الريشــة في بطولة غربي اسيا 
على  وسامني ) فضة ( ومثلهما 
الــى حتقيق  برونز(  ونســعى   (
األفضل، من جانبــه قال املدرب 
علي صيهود  محمد ان منتخبنا 
يواصل اســتعداداته للبطوالت 
احمللية واخلارجيــة ونحرص على 
االجناز فيهمــا وجميع  حتقيــق 
التدريبات  مع  متفاعلني  العبينا 
ناجحة،  مشــاركات  الى  سعيا 
مؤكــدا اننــا ندعــم الالعبني 
الســيما الصغــار منهم الجل 
ومنهم  الالعبني  من  قاعدة  بناء 
الالعب مهدي  حســني قاسم 
الــذي نتأمــل فيه خيــرا خالل 
وانه  املقبلة السيما  مشاركاتنا 

يتمتع مبواصفات فنية جيدة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصباح الجديد:
اعلن نادي دبــا الفجيرة االماراتي، 
تعاقــده مــع الالعــب العراقي 
لتمثيله في  محمد مصطفــى، 
املوســم املقبــل.. وذكــر النادي 
موقع  عبر  صفحته  في  االماراتي 
التواصــل االجتماعــي »تويتر«:« 
شركة نادي دبا لكرة القدم تنجح 
العراقي  الالعــب  مع  بالتعاقــد 
محمد مصطفى«.ومت التعاقد مع 
العراقي محمــد مصطفى على 
ســبيل اإلعارة من نــادي النصر، 
وانضم املدافــع لتدريبات الفريق 
الذي يقوده املــدرب الصربي زوران 
بيقوفيتش، حيث يستعد إلقامة 
معســكر تدريبــي فــي صربيا، 
يســتمر حتــى 12 آب املقبــل.
ويعد محمــد مصطفى، الالعب 

العراقي الوحيد احملترف حاليا في 
متثيل  له  وسبق  االماراتي،  الدوري 

الفجيــرة والنصر في املواســم 
السابقة.

بفداد ـ الصباح الجديد:
العراقي  الدولــي  الالعب  أكد 
ســعد ناطق، انه أكمل جميع 
اإلداريــة لاللتحاق  اإلجــراءات 
بفريــق الباطــن الســعودي، 
احترافيــة  جتربــة  وخــوض 
احملترفني..  دوري  فــي  جديــدة 
تصريحات  فــي  ناطــق،  وقال 
جتربــة  تلفزيونية«ســأخوض 
احملترفــني  بــدوري  جديــدة 
الســعودي وحتديدا مــع نادي 
أفضل  لتقدمي  وأتطلع  الباطن، 

صورة عن الالعب العراقي«.
السابق:  الشرطة  جنم  وأضاف 
محلية  عــروض  عدة  »تلقيت 
الباطن  فضلت  ولكني  وعربية 
املنافســة  لقوة  الســعودي، 
ووجــود جميع مقومــات جناح 
جتربتي االحترافيــة، إلى جانب 
تواجــد 8 محترفني في كل ناد 
املنافســة«.وتابع:  من  يعزز  ما 
»جماهير الشــرطة ســتبقى 

فــي قلبي ولــن أنســى هذا 
النادي مطلقــا«.وأردف: »راضي 
ومنحني  كبير  شنيشل مدرب 
فرصة الظهور األول مع املنتخب 

العراقي، ومنتلك أسماء تدريبية 
متميزة كباســم قاسم وأيوب 
شهد«. الغني  وعبد  اوديشــو 

»الالعب علي حصني  وأشــار: 
قدم موســما كبيرا وكان مميز 
جدا مع املوهوب بســام شاكر، 
والشرطة ميتلك أفضل احملترفني 
بالدوري العراقي«وأوضح ناطق: 
املصري  مــن  عرضا  »رفضــت 
كان  أنه  برغم  البورســعيدي، 
في  الشــرطة  عــرض  ضعف 
عاهدت  كوني  املاضي،  املوسم 
نفســي علــى الفــوز بــدرع 
الــدوري مع القيثــارة، وهذا ما 
حتقق«.وختــم: »املدرب املصري 
مؤمن ســليمان، قدم موسما 
استثنائيا مع الشرطة، وأرقامه 
بامتياز  تؤكد ما ذكرت، وجنــح 
في حصــد اللقب احمللي«.ويعد 
العراقي  احملترف  ناطق،  ســعد 
ناد  الــذي ســيمثل  الوحيــد 

سعودي في دوري احملترفني.

معسكر تدريبي لمنتخب التايكواندو 
البارالمبي في كربالء 

دبا الفجيرة يتعاقد مع محمد مصطفى

سعد ناطق يستهدف النجاح في الباطن

الريشة الطائرة يواصل استعداداته لالستحقاقات المقبلة 

منتخب تايكواندو الباراملبية

محمد مصطفى

سعد ناطق
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وداد ابراهيم:
تنطلق غداً اخلميس الثامن والعشرين 
من متوز اجلاري، مســابقة ملكة جمال 
العراق مبشــاركة خمس متســابقات 

رشحن من أصل 20 متنافسة.
بحماس  اخلمس  املتســابقات  وتنتظر 
تسمية لقب ملكة جمال العراق للعام 
2022 والتــي عرضت مــن على بعض 
الفضائيــات وقد حصــدن اخلمس من 
20 املراتب املتقدمة للوصول الى  أصل 
القمة وهن بحســب املعايير اجلمالية 
"زينة طارق الفرات االوســط، وجيهان 
مجيد واسط، ووالء نوري االنبار، وبلسم 
حسني بغداد الكرخ، وماريا وعد دهوك".

جلنة االختبار
 علما ان املتسابقات اخلمس قد وصلن 
الى النهائيات بعد االجابة عن االسئلة 
التي وجهتها لهن جلنــة االختبار عن: 
ماذا ســتفعل لو حصــدت على لقب 
امللكــة؟ وكانت االجابــة تنصب على 
االعمال االنســانية لوقف العنف ضد 
املــرأة والعمل اجلاد مــن اجل االطفال 
بالواقع  النهوض  على  والعمل  وااليتام 
التي  االجابــات  وغيرهــا من  الصحي 
تلمــح الــى ان حصــول اللقــب له 
شــروط اخرى اضافة الى جمال الوجه 
والرشاقة، وستقوم بتتويج من ستنال 
لقب ملكة جمال العراق "ماريا فرهاد" 
من سهل نينوى، في 28 متوز اجلاري، وفي 
النسخة التاسعة من مسابقة ملكة 

جمال العراق.
وقد اســتحوذت هذه املســابقة على 
اهتمــام الكثيريــن وعرضــت مواقع 
املتسابقات  صور  االجتماعي  التواصل 
ودعوة لتكون ملكة اجلمال ذات ثقافة 
عالية ولها إدراك ووعي في معاناة املرأة 
وتطمح للقيام بأعمال انسانية ليكون 

للجمال وظيفة انسانية كبيرة.

بدأت في استوديو ارشاك
  وقد عرف العراق هذه املســابقة قبل 
ســنوات ففي منتصف الثالثينات قام 
اســتوديو ارشاك للتصوير بعرض صور 
النســاء اجلميالت اللواتي كن يلتقطن 

صورهن في االســتوديو باختيار أجمل 
فتاة أو سيدة ويتم نشر صورتها بحجم 
كبير وتلقب حاملــة الصور بــ”ملكة 
جمال بغــداد”، نالت الفكــرة اعجاب 
اجلماهيــر وزاد االقبال على اســتوديو 
الفاتنات  يتنافســن  حيــث  ارشــاك 
متمنني بان يتم اختيــار صورهن، وفي 

العــام 1934 مت تنظيم أول مســابقة 
جمال في نادي العلوية برعاية استوديو 

ارشاك.  

رينيه دانغور اول ملكة جمال رسميا
ومن ثم انطلقت عام 1947 وحصدتها 
"رينيــه دانغور"، من عائلــة يهودية، 
كأول ملكــة جمال للبالد وبشــكل 
رســمي ومت تنظيم احلفــل األول في 
نادي الطيران العراقي واستمر تنظيم 

املباراة 
حتى عام 1950 اذ تولت وزارة السياحة 
تنظيــم حفل انتخــاب ملكة جمال 
اململكة ولكن في العام 1957 مت تغيير 
املتزوجات  باســتثناء  القبول  معايير 
والســماح فقــط باملشــاركة لغير 
املتزوجات فيما بقيت شــروط السن 
ما بني الســن -17 إلى 24 عاماً، وكان 
العــام 1957 رائداً في تقــدمي اجلوائز 
حيث حصلــت حاملــة اللقب على 

منحة دراسية إلى بريطانيا. 

الغيت بسبب احلروب
ومت إلغاء املسابقة من 1978 إلى 2006 
بسبب احلروب والصراعات السياسية 
التــي مر بها العــراق ومن ثم نظمت 
عام 2006 فازت فيها "متارا جورجينا" 
ومن ثم انتعشت هذه املسابقة لتقام 
في نادي الصيــد العراقي، حيث فازت 
"ياســمني كنعان" باللقب عام 2009 
وفي عام 2013 فازت "هند فاضل" وفي 
عــام 2014 أقيمت مســابقتان فازت 
"هالة ســالم عباس" في املســابقة 
األولى وفي الثانية فازت “ورود العزاوي" 
أولى.  كوصيفة  فــارس"  "تارة  وفازت 
واصبحت "سوزان عامر" اول مرشحة 
ملكة  غمار مسابقة  تخوض  عراقية 

جمال الكون في العام 2015.

متابعة - الصباح الجديد:
يحيــى القيصر كاظم الســاهر، حفالً 
غنائًيــا في أرض املعــارض طريق املطار 
بالعاصمة األردنيــة عّمان، يوم اخلميس 
28 من متوز اجلاري، ويقــدم خالل احلفل 
باقــة مميزة من أشــهر أغنياتــه، وذلك 
ضمن احلفالت التي يحييها جنوم الغناء 

والطــرب في مختلف الدول مبناســبة 
موسم الصيف.

وكشــف القيصر كاظم الســاهر عن 
موعــد حفلــه الغنائي في الســاحل 
الشمالي، وكتب عبر حسابه على تويتر 
قائال: “4 أغسطس في الساحل”، ويعد 
ذلــك احلفل بعد غياب أكثر من عشــر 

سنوات، ومن املقرر أن يقدم خالل احلفل 
باقة مميزة من أشهر أغنياته احملببة لدى 
جمهوره. وقد كتب كاظم، من قبل عبر 
حســابه على إنستغرام: “ألول مرة منذ 
أكثر من عشر ســنوات كاظم الساهر 
يأتي إلى مصر في الســاحل الشمالي 

في شهر آب”.

" الساهر" يحيى حفاًل غنائًيا في عّمان الخميس 

غدًا..خمس متساِبقات يتنافسن
 على لقب ملكة جمال العراق 

منتصف الثالثينات..أول مسابقة بدأها المصور"ارشاك"   

 متابعة - الصباح الجديد:
بدأ رواد وسائل التواصل االجتماعي في تداول بوستر فيلم 

 Monkeys 12  وذلك بالتزامن مع إعالن “حالة الطوارئ 
العاملية” بسبب فيروس جدري القردة.

ويحكي الفيلم الذي قام ببطولته الفنانني “بروس ويليس” و 
“براد بيت” قصة 12 قرد نشروا فيروس قتل %98 من البشر، 

أما %2 الذين بقوا على قيد احلياة أصبحوا أسرى املالجئ 
حتت األرض خوفاً من العدوى. 

يذكر أن منظمة الصحة العاملية أعلنت حالة الطوارئ بعد 
تفشي فيروس جدري القردة الذي انتشر في دول عديدة من 
أنحاء العالم، وهو القرار الذي سيمكن املنظمة من اتخاذ 

تدابير إضافية حملاولة كبح انتشار الفيروس.

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة 

االتصاالت طابعا بريديا )تذكاريا( للشاعر العراقي محمد 
مهدي اجلواهري شاعر العرب األكبر الذي جسد مرور ربع 

قرن على رحيله.
وذكر بيان للشركة انه "سيتم طرح وتسويق الطابع 

من خالل املكاتب البريدية املنتشرة في بغداد واحملافظات 
ومكتب خدمة هواة الطوابع وبفئة واحدة بقيمة ألف 

دينار وبكمية بلغت 10 اآلف طابع وبطاقة فئة 1500 
دينار وبكمية 3 اآلف بطاقة".

وأضاف "ُصمم الطابع من قبل املصمم العراقي سعد 
غازي لفته احد موظفي شركة البريد".

فيلم  Monkeys 12 يشعل مواقع 
التواصل بسبب جدري القردة

طابع بريدي للجواهري في 
ذكرى رحيله

ملكة جمال العراق السابقة

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

ترددت في االونة االخيرة عبر شاشــات 
التلفاز او مواقــع التواصل االجتماعي 
معلومة مغلوطة، مفادها ان العراق وقع 
اتفاقية امنية في اثناء حكومة املالكي 

االولى حينما كنت وزيرا للداخلية،
ولكشف هذه املغالطه التي تثاربقصد 
او دون قصد، نؤكد لشــعبنا بان العراق 
لم يوقع اتفاقيــة امنية مع تركيا بعد 

عام 2003.
علــى  التوقيــع  رفضــت  شــخصيا 
القانونــي  الســياق  الن  اتفاقيــة،  اي 
والدســتوري لتوقيع اي اتفاقية دولية، 
البــد ان ميرعبرمجلس النــواب حصرا، 
فضال عــن اجماع القوى السياســية 
على عدم توقيع هــذه االتفاقية، جراء 
اصرار اجلانب التركي على السماح لهم 
بدخول احلدود، الجراء عمليات عسكرية 

على طول الشريط احلدود مع العراق،
في كل املباحثات واللقاءات بني اجلانبني 
في تلك الفترة واخملاطبات واملراســالت، 
لم يتمكــن اجلانب التركــي من اقناع 
احلكومــة العراقية بهذا الطلب، وتكرر 
تركيا ذات الطلب في كل الزيارات التي 
حصلــت بني مســؤولي البلدين ويكرر 

العراق الرفض ايضا.
ونؤكد مجددا على ان قضية الســيادة 
الدبلوماســي يوقف  ال تتجــزء، واحلل 
هذه االعتــداءات التركيــة على بالدنا، 
حزب  مبكافحــة  انقــره  تبررها  التــي 
العمال الكردستاني، لكن انشاء قواعد 
عسكرية داخل العمق العراقي يكشف 
نيات اجلانب التركي التوسعيه، باهداف 
تتعارض مــع عالقة حســن اجلوار بني 

البلدين.
في قضية السيادة ليس هناك انصاف 
حلــول، على تركيا ســحب قواتها من 
االراضي العراقية، باملقابل متنع احلكومة 
العراقيــة حــزب العمال مــن ان ينفذ 
اعتداءات على اجلارة الشمالية انطالقا 
من اراضيه وهذا ما نص عليه الدستور 

العراقي. 

العراق لم يوقع اتفاقية 
امنية مع تركيا

جواد البوالني 

متابعة - الصباح الجديد :
عجرم،  نانســي  اللبنانية  املغنية  زادت 
افتتاح  املثار حول مشاركتها في  اجلدل 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وقالــت نانســي عجــرم فــي مقابلة 
تلفزيونيــة علــى هامــش حفل خاص 
أحيتــه برفقة املغنــي اللبناني ملحم 

زين: "نقوم بتحضيــر أغنية في الوقت 
احلالي وال أســتطيع أن أقــول أكثر من 
ذلــك ألن هنــاك الكثير مــن األخبار، 
ولكن حتى اآلن لم أؤكد شــيئا وكل ما 
أســتطيع التصريح به، أن هناك أغنية 

يتم حتضيرها لهذا احلدث".
احلديث  فــي  نانســي  تفصــح  ولــم 

التلفزيوني الــذي مت على هامش احلفل 
عن أي تفاصيل تتعلــق مباهية األغنية 
وإن كانت حلفــل االفتتاح أم حفل ختام 
املونديال أم أنها أغنية ترويجية للحدث 

العاملي.
وعــن جناح أغنيــة "صح صــح" قالت 
نانســي عجرم: "هــذه األغنية خاصة 

وهو  بالشــراكة مع مارشميلو  وكانت 
أدخل عليها اإليقــاع الذي يحبه الناس 
منه وأصبح لألغنية رونق وطابع خاصني 
انتشــار  وكان ملنتــج األغنية دوره في 

األغنية واحلمد هلل أحبها اجلمهور".
 يذكر أن موســم اجليمرز مبدينة الرياض 
أعلن عبر موقعه الرســمي عن حفلته 

اخلامســة التي يحييهــا دي جي 
مارشميلو العاملي والفنانة نانسي 
عجــرم فــي 11 آب، على مســرح 
محمــد عبــده أرينا فــي بوليفارد 
رياض سيتي، إحدى مناطق فعاليات 
موسم الرياض الترفيهي الذي يقام 

في مدينة الرياض السعودية.

نانسي عجرم في مونديال قطر 2022.. "مشاركة غامضة"

بغداد - الصباح الجديد:
أقامــت دائــرة الســينما واملســرح 
صالوناً فنياً حواريــاً مع الوفد الفني 
الســينمائي اإليرانــي واملتخصصني 
بالشأن السينمائي في قاعة املؤمترات 
مببنى الدائرة حتت عنوان ))آفاق التعاون 
الســينمائي بني إيران والعراق(( وقدم 
الناقــد الســينمائي كاظم ســلوم 
بالسينمائيني  تعريفا  اجللســة  مدير 
العراقيني وتخصصاتهم مع نبذة عن 

السينما العراقية. 
من جانبه حتــدث رئيس الوفد اإليراني 
الســيد محمــد خزائي مديــر هيئة 
السينما الوطنية في إيران عن سعي 
الســينما  دور  وتفعيل  لدعــم  إيران 

العراقية للوصول إلى آفاق أرحب.
السينمائي  واملؤرخ  الناقد  فيما حتدث 
العراقي الكبير األستاذ مهدي عباس 
عــن وجود بروتوكــوالت مت توقيها مع 
إيران موكدا يجب ان ننطلق من بغداد 
بجدية من أجل انتاج مشترك لفيلم 
وتفعيل كل  روائي طويل  ســينمائي 
النشــاطات من خالل الدورات والورش 

التي ســتقام فــي العــراق لتفعيل 
احلركة السينمائية.

من جانب اخر وقع العــراق وإيران، اول 
أمس اإلثنني، مذكــرة تفاهم للتعاون 

السينمائي.
وقالت وســائل إعالم إيرانيــة، إنه مت 
التوقيع على مذكرة التفاهم بشــأن 
التعاون الســينمائي بــني جمهورية 
العراق واجلمهورية اإلسالمية االيرانية 

من قبل مســؤولي شــؤون السينما 
فــي البلديــن بحضور وزيــر الثقافة 
والسفير  ناظم  والســياحة حســن 

االيراني محمد كاظم آل صادق.
وحضر حفل توقيــع مذكرة التفاهم 
بشــأن التعاون الســينمائي، محمد 
خزاعــي رئيــس منظمة الســينما 
االيرانية واحمد حســن موسى مدير 

عام دائرة السينما واملسرح العراقي.

متابعة - الصباح الجديد:
نبيل  العراقي سيف  الفنان  ســبب 
جــدالً واســعاً بني املتابعــني وذلك 
بســبب حديثه عــن اطالالته التي 
دائما ما تكون محط اهتمام املتابعني 

بسبب غرابتها في أكثر االحيان.
وفي مقابلة لــه مع الصحفيني في 

كواليس حفله الذي أحياه مؤخراً في 
سوريا، وردا على سؤال حول اطالالته، 
قال سيف: أطل على الناس كشاب 
انترناشــيونال، وفكرتي مســتوحاة 
من شــيء عاملي وليــس فقط من 
اســبق  واضاف:"انا  عربي".  شــيء 
وقتي باإلطــالالت". وفي احلفل أيضا 

ادى مقطعاً من أغنية "نّسم علينا 
الهــوا"، لكن صوته لــم يتوافق مع 
األغنية، على وفق ما وصفه معلقون، 
وهو ما أثــار موجة انتقــادات حادة، 
فيما رأى آخرون، أن أداءه كان طبيعياً. 
ونشــر مدونون عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، فيديو لنبيل، خالل أدائه 

تعبيرات  مــع  األغنيــة، 
ساخرة، طالبوا خاللها 

العراقــي  املطــرب 
أداء  عــن  بالكف 

أغاٍن ال تناســب 
حته  مســا

الصوتية.

سيف نبيل يسبب جدال واسعا: اطالالتي انترناشيونال وعالمية

بغداد ـ كوكب السياب
الراحل  الكبير  امللحــن  عائلة  قّدمت 
وتقديرها  محســن فرحان شــكرها 
لكل املواسني واملعزين برحيل فقيدها، 
مثمنًة اجلهود الكبيرة التي بُذلت في 

أثناء تشييع الراحل ودفنه.
وقالت ميديا محســن فرحــان، ابنة 
امللحن الراحل، إننا "فقدنا رمزاً كبيراً، 
فقدنا الفنان محســن فرحان، شيخ 
ملحني العــراق الذي أمتــع الذائقة 
واجلمل  األحلــان  بأجمــل  العراقيــة 

املوسيقية، فقدنا األب والسند".
وأضافــت: "بإســم عائلــة الفنــان 
محسن فرحان، أتقدم بالشكر اجلزيل 
لفخامــة رئيس اجلمهورية االســتاذ 
برهــم صالح احملتــرم، ودولــة رئيس 
الوزراء االســتاذ مصطفى الكاظمي 
احملترم، ومعالي وزير الثقافة االســتاذ 
حســن ناظم احملترم، واالستاذ قاسم 
القومي  االمــن  االعرجي مستشــار 
احملترم، واالســتاذ جبار جــودي نقيب 
الفنانني احملترم، واالستاذ نبيل جاسم 
رئيس شــبكة االعالم العراقي احملترم، 

الغالي،  بفقيدنــا  لنــا  ملواســاتهم 
أثناء  وموقفهم املشــرف معنا فــي 
احملنة، داعية اهلل عز وجل أن يجنبهم 
كل ســوء وأن يحفظهم خلدمة بلدنا 
العراق العظيم والشكر موصول لكل 

من شاركنا مصابنا اجللل هذا".
وكان فرحــان قــد فارق احليــاة ، بعد 
تدهور حالته الصحية، االثنني املاضي، 
عن عمر ناهز 75 عامــاً، بعد تعرضه 

ألزمــة صحية خطرة جداً، 
أجبرته علــى البقاء في 
الكنــدي  مستشــفى 
ببغــداد، إال أن حالتــه 
ساءت كثيراً وبدأ يصارع 

املوت بعد أن نزلت نســبة 
األوكسجني في الدم لديه 

بشكل كبير جداً.
الفنانني  من  الكثير  ودعا 
العراقيني  واإلعالميــني 
واجلهــات  احلكومــة 
كل  بذل  إلــى  الصحية 

أجل  من  املمكنــة  اجلهود 
الذي يحمل لقب  إنقاذ حياة فرحان 

شيخ امللحنني العراقيني اآلن.
ويعد فرحان مــن أبرز ملحني األغنية 
العراقيــة في ســبعينات وثمانينات 
القرن املاضــي، حيث صاغ الكثير من 
الروح"  أبرزها "غريبة  الروائع الغنائية 
حلســني نعمة، و"يقولون غني بفرح" 
لقحطان العطار، وعشرة عمر" لفؤاد 

سالم، و"البارحة" و"عيني.. عيني" 
لسعدون جابر وغيرها.

دائرة السينما والمسرح تقيم صالونًا فنيًا سينمائيًا
عائلة الملحن الراحل محسن 

فرحان تشكر المعّزين والمواسين
تحت عنوان "آفاق التعاون السينمائي بين إيران والعراق"
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