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كتب محرر الصفحة األولى

علــى الرغم من انها شــكلت 
الدورات  اغلب  القبان في  بيضة 
االنتخابية السابقة، واحلكومات 
التي تشكلت على اثرها، تنقسم 
اليوم  الكردية  األحزاب واحلركات 
بشــأن دعــوة الســيد مقتدى 
البرملان واجراء  الى حــل  الصدر 
يشكل  وفيما  جديدة،  انتخابات 
هذا االنقسام امتدادا للخالفات 
التي حدثت بني احلزبني الرئيسني 
الدميقراطي الكردســتاني خالل 
األشــهر املاضية بشأن منصب 
رئيس اجلمهورية، واخلالفات التي 
أدت الى االنســداد السياســي 
واالطار  الصــدري  التيــار  بــني 
االحتاد  يتمســك  التنســيقي، 
مبوقفه  الكردســتاني  الوطني 
املضــاد لدعوة الصــدر وتأييده 

لالطار التنسيقي.
 وفــي وقت، أيــد كل من احلزب 
الدميقراطي الكردستاني، وحراك 
اجليــل اجلديد، اجــراء انتخابات 
مبكــرة، واشــترط األول تعهد 
بقبول  فيها  املشــاركني  جميع 
النتائــج النهائيــة كمــا هي، 
كما طالــب الثاني بحضور األمم 
املتحدة فيها، اكدت كتلة االحتاد 
اإلســالمي الكردســتاني عدم 
قدرة أي طرف ان يشكل حكومة 
مبساندة أطراف أخرى، في تلميح 
الى األحــزاب واحلركات الكردية، 
ألن » بعض األطراف السياسية 

غارقة في الفساد ».

احلــزب  أصــدره  بيــان  وفــي 
الدميقراطي الكردســتاني امس 
السبت، أوضح احلزب موقفه مما 
يجري في الشارع اليوم، اذ اعرب 
في البيــان عن »قلقه البالغ إزاء 
االزمة السياســية املستفحلة 

التي مير بها العراق« .
واشار الى انه »منذ إعالن نتائج 
التي  التشــريعية  االنتخابــات 
جرت في تشرين االول 2021 وما 
أعقبها مــن تعقيدات وتدخالت 
للحيلولة دون تشكيل احلكومة 
وفــق الســياقات الدســتورية 
املعتمدة في نظامنا السياسي 
بحيــث أوصلت البــالد الى هذا 

االنسداد اخلانق« 
وتابع: »نشــعر بأنه على جميع 
القيادات العراقيــة اإلرتقاء الى 
مستوى املسؤولية النقاذ الوطن 

من مخاطر وجودية داهمة«.
واضاف البيان: »لتحقيق عملية 
االتفاق  ميكن  والتغيــر  االصالح 
مبكرة  انتخابــات  إجــراء  على 
أن يتعهد  ولكن قبل ذلك يجب 
بقبول  فيها  املشــاركني  جميع 
النهائيــة كمــا هي  النتائــج 
وأن التتكــرر جتربــة االنتخابات 

املاضية«. 
ومن جانبها دعــت رئيس كتلة 
ســروة  الكردية  اجلديــد  اجليل 
اجتماع  إلــى عقد  الواحد  عبد 
الكتل  رؤســاء  بغداد يضم  في 

النيابية الفائزة في االنتخابات.
وقالت عبد الواحــد في تغريدة 
عــل تويتــر تابعتهــا الصباح 

اجلديــد »ملاذا العنــاد والنتيجة 
البرملان،  حلل  ســتذهبون  أنكم 
في  نحــن  تنتظــرون!،  فمــاذا 
)اجليــل اجلديد( ندعــو إلى عقد 
اجتماع في بغداد يضم رؤســاء 
الكتل النيابيــة الفائزة جميعا 
فــي االنتخابــات وبحضور األمم 
املتحدة؛ التخاذ اخلطوات الالزمة 
حلــل البرملــان، ووضــع خارطة 
طريق ملرحلة ما قبل االنتخابات 

وحتضيراتها«.
في الســياق، أعلن رئيس كتلة 
االحتاد االسالمي الكردستاني في 
البرملان العراقي، جمال كوجر، أن 
العراق خطير  في  احلالي  الوضع 
للغاية، ولم يشــهد مثيالً خالل 
الســنوات العشــرين املاضية، 
مشــيراً إلى أن أنصــار األطراف 
السياســية يزدادون في الشارع 
كل يوم، وهم أناس من الصعب 

الســيطرة عليهــم، وأغلبهم 
مسلحون.  

وقــال كوجــر فــي تصريحات 
تابعتهــا الصبــاح اجلديد: »لم 
يعد مبقدور أي طرف أن يشــكل 
األطــراف  مبســاندة  حكومــة 
األخــرى، ألن بعــض األطــراف 
السياســية غارقة في الفساد، 
فيمــا النــاس ممتعضــون جداً 
وفقــدوا األمــل باملســتقبل«، 

محــذراً من أن »الوضــع احلالي 
خطير للغاية«.

وبنّي أن »تشــكيل احلكومة من 
بإشراف  التنسيقي،  اإلطار  قبل 
رئيس ائتــالف دولة القانون نوري 
املالكي، يعد بالنسبة للصدريني 
النار  علــى  الزيت  مبثابة صــب 
وزوالهــم، ما يشــكل معضلة 
إلــى صعوبة  كبيرة«، مشــيراً 

تغيير مواقف الطرفني.  

وعلــى الرغــم من انــه وصف 
باللجوء  الصدر،  مقتدى  خطوة 
دستورية«،  »غير  بـ  القضاء  إلى 
اال انه نســف مــا يــروج اليه 
خصوم الصدر ومؤيديهم، بشأن 
يتطلبها  التي  العالية  التكلفة 
اجراء االنتخابــات وعدم القدرة 
على توفيرهــا، وأوضح في هذا 
الشــأن ان لدى احلكومة احلالية 
القــدرة علــى توفيــر امليزانية 
املطلوبــة إلجــراء االنتخابــات 
ألن »الوضــع االقتصادي للعراق 
أفضل بكثير من السابق«، على 
الذي  كوجر  وأضــاف  قوله،  حد 
املالية  اللجنة  عضوية  شــغل 
النيابيــة لبعض الــدورات:« أن 
امليزانية  لتوفير  طريقتني  هناك 
واالحتياجات األخرى لالنتخابات، 
بإمــكان احلكومة من  األولــى، 
القانونيــة أن تطلب  الناحيــة 
مــن وزارة املالية منح ســلفة 
لتقوم  االنتخابات  إلى مفوضية 
السلفة  تدرج هذه  ثم  بعملها، 

في موازنة 2023. 
والثانيــة، منح البرملــان فرصة 
إقــرار قانــون خــاص بتوفيــر 
جميع مســتلزمات االنتخابات، 

القانونية واملالية ».
وفــي اجتــاه معــارض الجــراء 
االنتخابات وحــل البرملان، أكدت 
الوطني  االحتــاد  عــن  النائــب 
الكردستاني سوزان منصور في 
تصريــح تابعته الصباح اجلديد، 
أن »حل البرملان ال يســاعد على 
شــيء، خصوصا وان االنتخابات 

االخيــرة لــم مير عليها ســنة، 
باعتبار ان اعــادة االنتخابات من 
الناحيــة املالية تكلــف مبالغ 
عالية تفوق الـ400 مليار دينار«، 
مؤكدة أن »الشــعب اولى بهذه 
تســاعد  انها  حيــث  املبالــغ، 
الكهربائي  امللــف  اصالح  على 
باالضافة  العراقــي،  واالقتصاد 
املعيشية  الظروف  الى حتســن 

للبلد«.
وقالت منصور إن »موقف االحتاد 
الوطني كان واضحا في املشهد 
سياسية،  ككتلة  السياســي 
حيث كان على نفس املســافة 
بني الكتل واالحزاب السياسية، 
ومــن البداية حث علــى احلوار، 
وشجع على ضرورة اجللوس على 
طاولــة واحدة من اجــل تفادي 
االصطدامــات التي وصلت لها 

العملية السياسية اليوم«.
وأضافت، أن »احلل الوحيد لألزمة 
السياســية احلاصلــة يكــون 
التفاهــم واحلوار بني  عن طريق 
أن  مبينة  السياســية«،  القوى 
القرارات  وتنفيــذ  البرملان  »حل 
االحتادية،  واحملكمة  الدســتورية 
فنحن مع الدســتور ونشــجع 

على تنفيذه«.
وبينت، أن »االحزاب السياســية 
التي ستشــترك في االنتخابات 
اجلديــدة هي نفســها«، مكررة 
تاكيدهــا أنــه »اذا متــت اعادة 
العمليــة  فــان  االنتخابــات 
السياسية ســتتكرر مرة اخرى 

وتعاد نفس املشاكل«.

األحزاب الكردية منقسمة بشأنها

االتحاد االسالمي الكردستاني: بعض األطراف السياسية غارقة في الفساد والناس فقدت االمل بالمستقبل

الديمقراطي والجيل الجديد يؤيدان دعوة الصدر
الى انتخابات مبكرة واالتحاد يعارضها

بغداد - وعد الشمري:
تشــهد بغداد حالياً تطوراً جديداً 
جبهتي  بوجــود  الشــارع  علــى 
املنطقة  فــي  األولــى  اعتصــام 
اخلضراء واألخرى على محيطها مع 
مخاوف من تأثير ذلك على السلم 

األهلي.
وفيمــا يواصــل التيــار الصدري 
اعتصامــه داخل مجلــس النواب 
منذ أســبوعني لتحقيق مطالبه، 
بحل البرملان واملضي نحو انتخابات 
مبكرة، بدأ أنصار االطار التنسيقي 
اعتصاما أخــر على بوابة املنطقة 
املعلق ببغداد  اخلضراء قرب اجلسر 
)الشرعية(  األول، حتت شعار  أمس 
الدولــة  مؤسســات  بحمايــة 
احلكومة،  تشــكيل  في  واالسراع 
غير ان مصادر مقربة من الصدريني 
قالــت ان انصار االطار لــن يؤثروا 
في مســيرة اإلصالح، وأكدت هذه 
املصادر إلى »الصبــاح اجلديد«، أن 
»تظاهرات أنصار االطار التنسيقي 
لن تؤثر في اعتصامات الصدريني«.

وتابعت أن »التيار الصدري ال يقف 

بالضد مــن أية حركة احتجاجية، 
بل يؤيدها، وهــو يريد أن يدافع عن 
حقوق الشــارع العراقي وال يعّطل 

مؤسسات الدولة«.
أن »االصالح هو  وشــددت، علــى 
اخليــار االول واألخير للصدريني ولن 
يتراجعوا عنه، ولعل هناك مواقف 
جديدة سوف تظهر في املستقبل 

بانتظــار أن تصــدر على شــكل 
الصدري  التيار  زعيم  تعليمات من 

مقتدى الصدر«.
ومــن جانبهــا قالــت النائبة عن 
اإلطار التنسيقي انتصار املوسوي، 
في حديث إلــى »الصباح اجلديد«، 
إن »األزمة السياســية قد وصلت 
مرحلــة خطيرة ينبغــي معها أن 

يكون هناك حراك لتجاوزها«.
»الشــارع  أن  املوســوي،  وأضافت 
أنقســم إلى رأيــني، الــرأي األول 
انتخابات  وإجــراء  البرملان  حل  مع 
بـ  اعتقادها  مبكرة«، معربة عــن 
اخليار،  إلى هذا  الذهاب  »استحالة 
ألننــا خرجنا للتو مــن االنتخابات 
املبكرة وأفضت إلى هذه النتائج«.

وأشارت، إلى أن »الرأي الثاني، يدعو 
الدولة  مؤسســات  حمايــة  إلى 
وتشــكيل احلكومــة مــن خالل 
اســتئناف عمل مجلــس النواب 
اخملّولة  الوحيــدة  اجلهــة  بوصفه 

بهذه املهمة«.
»بقاء  أن  إلــى  املوســوي،  ولفتت 
اليومية  املهــام  تصريف  حكومة 
ال يصــب فــي مصلحة الشــارع 
العراقي«، داعية إلى »عقد جلسة 
برملانيــة طارئــة تناقــش قضايا 
مهمة بينهــا انتخاب النائب األول 
وانتخاب  النــواب،  مجلس  لرئيس 
رئيس اجلمهورية، وصوالً إلى إعالن 
الكتلة األكثر عدداً املكلفة بتقدمي 
مجلس  رئيــس  ملنصب  املرشــح 

الوزراء«.
بإجــراءات  »املضــي  أن  وأوردت، 
بنزع  كفيــل  احلكومة  تشــكيل 
الغضب  وامتصاص  األزمــة  فتيل 
إلى  االمــور  وإعــادة  اجلماهيــري 

نصابها الدستوري الصحيح«.
وبينت املوسوي، أن »خروج جماهير 
تظاهرات،  في  التنســيقي  االطار 

بوابة  علــى  باعتصام  وقيامهــم 
املنطقة اخلضراء هو رســالة بأننا 
مــع حمايــة مؤسســات الدولة 
وتشــكيل حكومة هي مــن تقّرر 
االنتخابات  إلــى  اللجوء  إمكانية 
املبكرة من عدمه وحتديد االجراءات 

الفنية«.
احلق  »القانــون يعطي  أن  وأكدت، 
في عقد اجللسة البرملانية في أية 
محافظة، لكن املهمة بالنســبة 
إلينا هــو التفاهم علــى عقدها 

خالل وقت قريب«.
أن »رئاسة  إلى  ومضى املوســوي، 
البرملــان لم تتفاعــل مع مطالب 
عقد اجللســة، ألنهــا تعتقد بان 
ما يحصل في الشــارع هو صراع 
بــني أبناء املكون الشــيعي، وإنها 
غير معنية بــه، لكننا نرى أن هذا 
التوجه خاطئ ألن ما سيحصل في 

الشارع يلقي بآثاره على اجلميع«.
التيار الصدري مقتدى  وكان زعيم 
الصــدر قد دعا إلــى إقامة دعاوى 
قضائيــة تطلــب بحــل البرملان 

واملضي نحو انتخابات مبكرة.

الصدريون متمسكون بمطالبهم واإلطار التنسيقي
يحّضر لجلسة برلمانية طارئة

اعتصامان في بغداد.. 
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

مؤامرة اغتيال بولتون وطعن رشدي..
3تطوران يعيقان االتفاق النووي مع ايران ندعم اقتصاد البالد بنجاحنا في تنفيذ 

مكاسب أسبوعية ألسعار النفط بنسبة 3 %2مهامنا باعتبارنا الناقل الوطني
6وتوقعات بتقلبها يوميا حتى نهاية العام

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أرتفــع إنتاج الــدول األعضاء الـ 
13 فــي منظمة أوبك من النفط 
بنحو 216 ألف برميل يومًيا خالل 
شــهر متوز املاضــي، ليصل الى 
28.896 مليون برميل يومًيا بدعم 
دول  ســبع  من  اإلمــدادات  زيادة 

بينها العراق.
الشــهري  التقريــر  وبحســب 
ملنظمــة أوبــك، فــإن »الزيادات 
األكبــر جاءت من الســعودية إذ 
النفطي بنحو  إنتاجهــا  ارتفــع 
158 ألف برميل يومًيا، ليصل إلى 
10.714 ماليني برميل يومًيا، تليها 

اإلمارات مســجلة زيــادة قدرها 
48 ألــف برميل يوميــا، ومن ثم 
الكويت مســجال زيادة قدرها 47 

ألف برميل يوميا«.
وتابع ان »العراق زاد إنتاجه مبقدار 
30 ألف برميــل يوميا ليصل الى 
4,496 ماليــني برميــل يوميــا«، 
مبينة ان »الزيادة في انتاج العراق 
447 ألف  النفطي ارتفع مبقــدار 
برميل يوميا عن نفس الفترة من 

عام 2021«.
واضافت ان »الزيــادة جاءت أيضاً 
من الغابون وبواقع 14 ألف برميل 
الزيادات ايضا  يوميا، وجاءت باقي 

من نفط غينيا االستوائية بواقع 
13 ألــف برميل يوميــا ونيجيريا 

بواقع 6 آالف برميل يوميا« .
كما يشــير التقرير، إلى أن أكبر 
انخفاض جاء مــن فنزويال، حيث 
انخفضت الشــحنات مبقدار 49 
ألف برميل يومًيا ، ليصل انتاجها 
الى 661 ألف برميل يوميا، تليها 
أنغوال مبقدار 19 ألف برميل يوميا 
ومن ثم ايان وليبيا بواقع 11 ألف 
برميل يوميا لــكل واحد منهما، 
ومن الكونغو بواقع 6 آالف برميل 
يوميا، واخيــرا من اجلزائر مبقدار 3 

آالف برميل يوميا«.

بغداد - الصباح الجديد:
طمأن املستشار االقتصادي لرئيس 
الوزراء مظهر محمد صالح امس 
رواتبهم  بشأن  املوظفني  السبت، 
للســنة املقبلة، بعــد حتذير من 
فراغ تشريعي ميكن ان يوقف هذي 

الرواتب السباب تتعلق باملوازنة.
وقــال صالــح تعقيبا علــى هذا 
التحذير: »ال ميكــن لقانون الدعم 
الغذائــي الطــارئ ان يؤمن رواتب 
الن  املقبــل  للعــام  املوظفــني 
القانــون الطارئ لألمــن الغذائي 
السنة  نهاية  ينتهي تطبيقه في 

احلالية«.

هنــاك  ان  اعتقــد  »ال  واضــاف: 
خطــورة علــى رواتــب املوظفني 
في نهايــة العام وهــذه مخاوف 
مســبقة الن للمحكمة االحتادية 
سلطة اصدار قرار حماية الشعب 
الناجمة عن  اخملاطــر  والوطن من 
املساس  ذات  التشــريعات  توقف 
واملعيشــية  االقتصادية  باحليــاة 
وميكن ان تعالج اي خلل من خالل 
يوفر استمرار  قانوني  توفير غطاء 

الصرف من بداية كانون األول«.
اخلبير  حــذر  ســابق  وقــت  وفي 
فراغ  من  االسدي،  جمال  القانوني 
تشــريعي من املمكــن ان تتوقف 

فيه رواتب املوظفني بدءاً من كانون 
الثاني املقبل.

وقال االســدي في تغريــدة على 
»اليوجد نص  تويتر:  في  حســابه 
قانوني فــي قانــون االدارة املالية 
يســمح بصرف اي مبالــغ مالية 
من وحدات االنفاق لتمويل نفقات 
املوازنة بعد انتهاء الســنة املالية 

التي ليس فيها موازنة اصالً«.
فراغ  فــي  نحن  »لذلك  واضــاف: 
تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف 
كل النفقات ومــن ضمنها رواتب 
املوظفني من شــهر كانون الثاني 

لسنة 2023«.

سبع دول زادت امداداتها النفطية في أوبك خالل تموز
مستشار الكاظمي يطمئن الموظفين: 

رواتبكم محمية بسلطة القضاء 
من بينها العراق بثالثين الف برميل يوميا 

السليمانية - عباس اركوازي:
الوطنــي  االحتــاد  وجــه 
الكردستاني دعوة الى رئاسة 
مجلس النواب، لعقد جلسة 
البرملان في مبنى برملان إقليم 
كردســتان في الســليمانية 
األزمة  االنتهــاء من  من أجل 
وتشــكيل  السياســية 

احلكومة.
القيــادي فــي االحتاد  وقــال 
تصريح  في  السورجي،  غياث 
للصباح اجلديد، ان قادة االحتاد 
إلى  رســمية  دعــوة  وجهوا 
رئاســة مجلس النواب لعقد 
اجللسة، كون األوضاع احلالية 
ال تتحمل بقاء الوضع على ما 

هو عليه اآلن«.
وبني الســورجي، أنــه » بعد 
التظاهــرات  وضــع  تــأزم 
وتوسعها في العاصمة بغداد 
واحملافظــات األخــرى بات أمر 
انعقاد اجللســة أمر مستفز 
للشارع العراقي »، مؤكدا أن » 
على القوى السياسية التأني 
فــي الوقــت احلالــي وإيجاد 
وتوافقات  مناســبة  حلــول 

سياسيـة«.
موضحا:« في حال توفرت هذه 
التوافقات يكون الوضع مهيأ 
فــي العاصمة بغــداد لعقد 
أبواب  فان  وبخالفه  اجللســة 

اإلقليم مفتوحة لذلك«.

االتحاد الكردستاني يدعو
رئاسة البرلمان لعقد جلسة

في السليمانية



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

أكد مديــر عام الشــركة العامة 
للنقــل البري : ان الشــركة وبكل 
فعالياتها التخصصية متضي قدما 
ألجناح مهامها كناقل وطني وتؤدي 
دورهــا املطلوب بالشــكل اخملطط 
له وبتعــاون مثمر ومميــز جدا من 
وتلقى  الشــركة  منسوبي  جميع 
على الدوام متابعة من  وزير النقل 
الكابنت ناصر حسني الشبلي الذي 
خصها بزيــارًة إلــى مقرها رافقه 
فيها الوكيل الفني املهندس طالب 

بايش .
 وأضاف مدير عام الشركة مرتضى 
لقد  حديث  في  الشــحماني  كرمي 
تفّقد وزير النقــل خالل جولته في 
أروقة الشركة قاعة مشروع نظام 
تتبع الشــاحنات وقــّدَم مهندس 
عرضاً  نبيــل  مصطفى  املشــروع 
البري في  النقل  دور  ُيّثــل  فيديوياً 
تنشــيط التجارة وحرص الشركة 
على أمتتة قطــاع النقل وفق أرقى 
بإتفاقية  عمــالً  العاملية  املعاييــر 
النقــل البري الـ  )TIR(  التي إنضم 
إليهــا العراق عام ) 2020 ( من أجل 
بالفاعلية  يتسم  ومزدهر  آمن  نقل 
والثقة لتنفيذه فــي املنافذ البرية 

والبحرية واجلوية.
بعدها أوضح دور هذا املشــروع في 
مراقبة الشاحنات القادمة والعابرة 
إلى البالد األخرى وحيثيات املشروع 
وتطبيقه ضمن خارطة موحدة في 
تناول اجلهات اخلاصة تشمل بيانات 
ومعرفة  املنافذ  في جميع  احلمولة 
أوقات التحميل والتفريغ واملسافات 
املقطوعــة حلمايــة البضاعة من 
التهريــب والتالعب لتحويل النقل 

البري إلى نظام رقمي بالكامل ..
وما  باملشــروع  الوزير  أشــاد  فيما 
يُضيفــه مــن تنوع في النشــاط 
وحماية البضائع وسالمة وصولها .
وعلى ذات السياق تفّقد الوزير بناية 
اجملمع اإلداري وإســتمع إلى شــرٍح 
مفصٍل إلى مراحــل اإلجناز ، ووّجه 
بتذليل كافة العقبات التي تعترض 
ســير العمــل إلفتتاحهــا بوقت 
معمارياً  صرحــاً  لتكون  قياســي 

يُضاف إلى الشركة.

أسطول النقل البري ينقل 
املنتجات النفطية لصالح وزارات 

الدولة
وبــنّي الشــحماني ان  أســطول 
الشركة العامة للنقل البري حقق 
مؤخراً نقل )14( نقلة من املنتوجات 
والبنزين(  الغــاز  زيــت   ( النفطية 
لصالــح وزارات الدولــة انطالقــا 
الدعم  تقــدمي  فــي  مهامه  مــن 
اللوجســتي للجهــات احلكومية 
ومختلف القطاعات مبيناً أن عقود 
نقل املنتوجات النفطية من العقود 
املهمة و تأتي أهميتها من ارتباطها 
باحلياة اليومية ولهــا تأثيرها على 

واقع التنمية االقتصادية.
إذ حقق أسطول الشركة )11( نقلة 
الداخلية /شــرطة  وزارة  لصالــح 
إلى  الشــعيبة  ديالى من مصافي 
محافظــة ديالــى و)3( نقالت إلى 
محافظة بغداد لصالح وزارة املوارد 
املائيــة . حيث ان أســطول النقل 
البــري يضطلــع بنقــل مختلف 
السلع والبضائع الواردة إلى العراق 

عبر املوانيء العراقية.

نقل )250( الف طناً من احلموالت 
خالل النصف األول من عام 2022

واوضح ايضا ان أســطول الشركة 
العامــة للنقل البري والشــركات 
الف   )250( نقــل  املؤتلفــة معها 

من مختلف احلموالت لصالح  طناً 
وزارات الدولة. 

 مبينــا ان توجيهــات وزيــر النقل 
اجلهد  إلى تسخير  باستمرار  تؤكد 
اللوجســتي لوزارة النقل في دعم 
وزارات الدولــة وتنفيذ عقود النقل 
املبرمــة معهــا ، واصَل أســطول 
خالل  بامتياز  نشــاطه  الشــركة 
النصف األول مــن العام اجلاري ، إذ 
الكميــة من احلموالت  نقلت هذه 
بواقــع )6102( نقلــة ،إشــتملت 
على مواد كهربائيــة لصالح وزارة 
الكهرباء وأســمدة ومســتلزمات 
زراعية لصالح وزارة الزراعة ،إضافًة 
إلى احلنطة احمللية واملستوردة ومادة 

الطحني لصالح وزارة التجارة ...

حمــوالت  األســطول  ونَّقــل 
تخصصية ِعبر برادات لهذا الغرض 
من مطــار بغداد الدولي شــملت 
مواد طبيه وأدويــة ومواد مختبرية 
ضمن عقد الشــحن اجلــوي  ، وان 
سائقي الشاحنات واصلوا عملهم 
في أثناء العطل الرســمية حرصاً 
منهم إليفاء الشــركة بالتزاماتها 

التعاقدية.

اسطول النقل البري يحقق 650 
نقلة من سماد اليوريا

العامة  الشــركة  اسطول  وَحّقق 
للنقل البري )650( نقلة من سماد 

اليوريا خالل شهر متوز املاضي.
وقــال املديــر العــام للشــركة : 

مســاهمة من األسطول البري في 
وزارة النقل بإجناح موسم االستزراع 
الصيفــي ومســاندة وزارة الزراعة 
في تنفيذ خطتها االســتراتيجية 
إلغراق الســوق باملنتجات الزراعية 
احمللية ، واَصل أســطول الشــركة 
بتوفير مادة سماد اليوريا للمزارعني 
مــن خــالل نقلهــا مــن معمل 
أســمدة خور الزبير في البصرة إلى 
مخازن وزارة الزراعة املنتشــرة في 
محافظات العــراق كافة ، إذ وّفرت 
هذه النقالت أكثر من )27( الف طنا 
من األســمدة. ، مضيفاً: إن هناك 
مناقالت داخلية بني احملافظات لسد 
احتياجاتها من هــذه املادة احليوية 

وحتقيق التوازن في توفيرها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد  وزير الكهربــاء املهندس عادل 
كرمي بأن محافظة ديالى ستحظى 
بعناية كبيرة وجرى توجيه شركات 
أوضاع  ملتابعة  الوسط  وتوزيع  نقل 
من  احتياجاتها  وبيــان  احملافظــة 

الطاقة .
الوزير استقباله حملافظ ديالى  وقال 
مثنــى التميمي، وعــدد من نواب 

احملافظة في مكتبه مبقر الوزارة.

وبــني الوزير بــان الــوزارة حققت 
العوارض  لــوال  اســتقرارا جيــدا 
التــي مــرت ومت معاجلتها  الفنية 
سريعاً وبإستنفار تام  وان ما حصل 
هو ال يعد كونه عوارض فنية جرى 
معاجلتها،وعملنــا بنظــام حماية 
املناوالت وهو إنفصال اخلطوط التي 
حتصل عليها العوارض دون أنفصال 

املنظومة الوطنية .
واضاف الوزير وان مالكاتنا قد قدمت 

لتجهيز  وكاملــة  ناجحــة  خطة 
زيارة  كربــالء بالطاقــة في ثنــاء 
عاشوراء ، كما ووفرنا بنجاح كهرباء 
لعموم املراكز االمتحانية ،في حني 
يســتمر عملنا من غيــر موازنات 
وهنالك طلب متزايد على الطاقة. 
 من جهته اكد محافــظ ديالى ،ان 
وزارة الكهربــاء من اكثــر الوزارات 
املتعاونــة  ،وجهودهــا ال تبخــس 
ومطلعني بشكل كامل على حجم 

العمل رغم غياب املوازنات. كما اننا 
نبذل جهودا وتعاونا بشــكل كبير 
للتنسيق على مشــاريع الكهرباء 
من خالل تنميــة األقاليم وهنالك 
أجندات الستهداف عمل الكهرباء 
الوزارة وضعت خطة  بأن  ، موضحا 
ونوقشت  للتنفيذ  قابلة  متكاملة 
ولكن  املوقــر  الــوزراء  في مجلس 
غيــاب املوازنة أثر عليهــا باملضي 
خالل السنة األولى ومتكنا من زيادة 

4000 ميكاواط،
 وتعــد اخلطة الوقودية ســبباً من 
أســباب عــدم تكامــل املنظومة 
الوطنية،  موضحــا كنا مقررين ان 
منضي بالدورات املركبة ومنظومات 
لشــح  املوازنات  ولكــن  التبريــد 
أثــراً كبيــراً،  ومضينا علــى وفق 
التوجيهات احلكومية بالعمل جدياً 
على تنويع مصادر الطاقة كالربط 
الطاقات  ومشــاريع  الكهربائــي 

املتجددة.
 وأخيــرا شــدد الوزيــر بــأن ديالى 
توجيه  ومت  بعناية كبيرة  ستحظى 
شركات نقل وتوزيع الوسط ملتابعة 
اوضاع احملافظة وحتســني خدماتها 
من الطاقــة الكهربائية وتوزيعها 
بعدالــة، وفك االختناقــات لتقدمي 
خدمة مرضيــة ألبناءها ال تفضالً 
وإمنا استحقاق وواجب علينا حالها 

حال بقية احملافظات العزيزة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح وزيــر البيئة وكالــة الدكتور 
جاســم عبدالعزيز حمادي االجتماع 
والشــركات  للمنظمــات  الــدوري 
املمولــة دوليــا واملفوضة بشــؤون 
االلغام بحضور مدير عام دائرة شؤون 

االلغام املهندس ظافر محمود خلف 
ومدراء االقســام وممثلي الشــركات 
العاملة في جوانــب االزالة للوصول 
للهدف االسمى عراق خال من التلوث 

باأللغام واخمللفات احلربية
واكد الوزيرعلــى اهمية تواصل وزارة 

البيئة - دائرة شؤون االلغام املشرفة 
االلغام  برنامج شؤون  واملسؤولة عن 
الوطني في العراق واذرعها التنفيذية 
املتمثلــة بالشــركات واملنظمــات 
اضافــة الى ضــرورة ان تكون هنالك 
لقاءات دورية لالطالع على التحديات 

واولويات العمل واملشكالت واملعوقات 
التي تعترض طريق العمل كذلك ..

واضاف الوزير قائال .. هناك عشــرات 
االالف من ضحايــا االلغام واخمللفات 
احلربيــة والعبــوات الناســفة وهم 
بحاجة ماســة الى تأهيل نفســي 

وجســدي لغرض دمجهــم باجملتمع 
واســتعادتهم حلياتهــم الطبيعية 
للتعامل  املتكاملة  الــوزارة  رؤية  مع 
استعداد  والوزارة على  التحديات  مع 
تام لكل ما يســاهم في تســهيل 
عمــل املنظمات والشــركات مبرونة 

اليات  املتخذة بجميــع  باإلجــراءات 
احلركة واوامر العمل وحل املشكالت 
العالقــة باحلــوار املتواصل وتنظيم 
االجتماعات للوصول للهدف االسمى 
عــراق خالي مــن التلــوث باأللغام 

واخمللفات احلربية. 

بغداد - خاص 
احتفت جوائز غلوبال إيكونوميكس، 
املتخذة  املرموقة  البريطانيــة  اجمللة 
مــن لنــدن العاصمــة مقــرًا لها 
اخلاصة  آسياســيل  حملــة  بتميز 
املنصــة   ،YOOZ “يــووز”  بإطــالق 
املتميــزة اخملصصة للشــباب التي 
أنشــأها عمالق االتصاالت العراقي: 

آسياسيل، أواخر عام 2021.
وكانت ثمرة تلك احلملة التسويقية 
تأثيــرا إيجابيا كبيرا على الشــباب 
والرأي العام العراقي، وتكللت اجلهود 
املتميــزة في هــذا الصــدد، بتلّقي 
آسياســيل جلائــزة “أفضــل حملة 
االتصاالت” في  تسويقية في مجال 

العراق.
وغيرت هذه اجلائزة املشهد النمطي 
التقليدي حلمالت التسويق للشركات 
واالبداع.  واالصالة  االبتكار  من حيث 
تقود آسياسيل سوق االتصاالت منذ 
عام 2015، وعززت ريادتها بعد حملة 
مســتوى  على  الفريدة  التســويق 
إيجابي  رد فعل  التي القــت  العراق، 
مبهر من اجلمهــور العراقي. مما أدى 
بدوره الرتفاع قياســي في مبيعات 

“يووز” YOOZ فور إطالقها.
وفــي إطــار جهودهــا املســتمرة 

لقيادة الرقمنة في العراق، تســلط 
آسياســيل جــل اهتمامهــا على 
اســتخدام التحــول الرقمي لدمج 
ممارســات  في  التكنولوجية  األدوات 
وكذلك  األعمــال،  واســتراتيجيات 
علــى العقبات التــي تواجه إدخال 
هذه التقنيــات اجلديدة. وتعد “يووز” 
YOOZ أحد منتجــات هذا التحول 

الذي تعمل آسياسيل على خلقه.
يذكر ان “يــووز” YOOZ: هي منصة 
مصممــة  آسياســيل  أنشــأتها 
خصيًصا للشباب،تتيح هذه املنصة 
اخلاصة  حزمهم  تخصيص  للعمالء 
وفًقــا الحتياجاتهم. ومــن اهم ما 
ييز هذه املنصة املبتكرة الشفافية 
واحلرية التي متنحها للعمالء لضمان 
االســتخدام األمثــل لرصيدهــم؛ 
كما توفر “يــووز” YOOZ العديد من 
مثل  للشــباب  الترفيهية  اخلدمات 
 YOOZ Coinsو  MOOD بطاقــات 

واملزيدمن املزايا احلصرية.
واثارت احلملة التســويقية املبتكرة 
اهتمام”جوائــز  آسياســيل  مــن 
Global Eco- العاملــي”  االقتصــاد 
مؤسســة  وهي   ،nomics Limited
صحافــة ماليــة ومجلــة فصلية 
جوائز  برنامج  تســتضيف  لألعمال 

غلوبال إيكونوميكس السنوي حيث 
االستثنائي في مختلف  األداء  تكّرم 
القطاعات االقتصادية على مستوى 

العالم.
وتضمنت احلملة التسويقية ملنصة 
“يــووز” YOOZ التــي تركــزت على 
الشباب، ثالثة مراحل: االولى، حملة 
وكانت  النطاق.  واســعة  تشــويق 
املرحلة الثانية حفل اإلطالق الفخم، 
الــذي حضــره 5000 شــخص من 
أصحاب النفوذ واملشــاهير واملؤثرين 
املديرين  إلى  باإلضافة  االجتماعيني، 
التنفيذيــني لشــركة آسياســيل 

والشركاء االستراتيجيني.
وبات احلفل اليوم هــو احلدث األكبر 
الذي شــهدته بغداد. تضمن احلفل 
فقــرات ترفيــه على مســتوى لم 
يعهده العــراق، مثل عازفي الطبول 
املتوهجــني املعلقــني فــي الهواء، 
وعــروض الليزرالبديعة املنفذة ألول 
مرة في العراق، والتي شوهدت على 
بعد مســافات طويلة في ســماء 
بغــداد، وتكنولوجيــا الهولوغــرام 
مبزايا  للتعريــف  التي اســتخدمت 
املؤثرين  الى  باإلضافة   YOOZ “يووز” 
االجتماعيني املميزين والذين أشعلوا 
احلماس والتشويق، وقاموا بالتعريف 

ومميزاتها،مــن   YOOZ “يــووز”  بـــ 
والتحكم  الشــفافية  خصائــص 
والترفيــه. وأخيــرا تضمنت املرحلة 
الثالثة حملة تســويقية مستمرة 
وترويــج ميداني، باإلضافــة لرعاية 
العديــد مــن الفعاليــات املوجهة 

للشباب.
لوحدة  التنفيــذي  املدير  وصرحــت 
آسياســيل،  في  التجارية  العمــل 
السيدة چرا حســني، قائلة: “أشعر 
نعتز  واالمتنــان،  الفخر  مبزيج مــن 
بأن عملنا الشــاق يتم االعتراف به 
واقعي على  مثــال  وهذا  ومكافأته، 
حقيقــة أن التفاني دائمــا ما يؤتي 
ثماره... أود أيًضا أن أشــكر عمالئنا 
اخمللصــني، الذين تفاعلــوا وما زالوا 
  ...YOOZ “يــووز”  مــع  يتفاعلــون 

منصتنا موجهة للشباب”.
حملتنا  تصميم  مت  “ولذلك،  وتابعت 
التســويقية لتكون شابة ومبتكرة، 
غيــر تقليدية، تفاعلية ومســلية. 
لقــد توصلنا إلى مــا يريده عمالؤنا 
وقدمنــاه لهم. ففي وقت قياســي 
الســيطرة علــى هذه  متكنا مــن 
الشريحة من حصة السوق. إنه ألمر 
رائع حًقا أن نرى شــهورًا من التفاني 

يتم مالحظتها وتكريها عاملًيا”. 

ندعم اقتصاد البالد بنجاحنا في تنفيذ
 مهامنا باعتبارنا الناقل الوطني

مدير عام الشركة العامة للنقل البري للصباح الجديد:

حقق أسطول 
الشركة العامة 
للنقل البري مؤخرًا 
نقل )14( نقلة من 
المنتجات النفطية 
)زيت الغاز والبنزين( 
لصالح وزارات 
الدولة انطالقا من 
مهامه في تقديم 
الدعم اللوجستي 
للجهات الحكومية

وزير النقل الكابنت ناصر حسني الشبلي في زيارًة إلى شركة النقل البري

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط، عن وضع خطة خاصة 
ملعاجلة ملف الســكن العشــوائي في عموم 
البالد. وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 
الهنداوي:”نتتظــر فقط إقــرار القانون اخلاص 
مبعاجلة الســكن العشــوائي الن القانون ُقدم 
الــى مجلس النواب في الدورة الســابقة وقرأ 
القرأتني األولى والثانية ولم يتم التصويت عليه 
بسبب انتهاء اعمال اجمللس نتيجة لالنتخابات 
املبكرة”. وأضاف املتحدث باسم الوزارة “ننتظر 
اقراره فــي الــدورة احلالية للتصويــت عليه 
واضافة تخصيصاته في املوازنة”. يذكر ان وزارة 
التخطيط، كشــفت في 9 حزيران املاضي، عن 
وجود نحو 3600 مجمع عشوائي فيها بحدود 
522 ألف وحدة سكنية يسكنها نحو 3 ماليني 
و400 ألف شــخص في عموم البالد” مشيرة 
الى انه “وعند اقرار قانون العشوائيات فأنه لن 

يسمح بظهور أي عشوائية جديدة”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الزراعة ومن خــالل دائرة البحوث 
الزراعية تواصــل عمليات تنقية بــذور الرتب 
العليا للحنطة للموسم الزراعي 2021 - 2022 
البحثية ومنها محطة املشخاب  في احملطات 
وذلك لتهيئة بذور نقية وخالية من الشــوائب 
ذات اجلودة والنقــاوة الوراثية العالية من أجل 
زيادة اإلنتاج احمللــي من محصول احلنطة الذي 

يعد من أهم احملاصيل اإلستراتيجية .
وأوضحت الوزارة إن محطة بحوث املشــخاب 
التابعة لقســم بحوث النجف االشرف قامت 
بتنقية البذور املستلمة من املزارعني املتعاقدين 
مع دائــرة البحوث الزراعية البالغة ) 111،540( 
طناً من بذور رتبة أســاس ومن بذور رتبة النواة 
الوزارة إســتمرار عمليات  112،650(. ولفتت   (
التنقية، حيث يتم اجراء عمليات تعفير البذور 
25 كغم  وتكييســها باكياس ورقية ســعة 
خاصة بالبرنامج حتمل اسم ومواصفات البذور 

ذات اجلودة والنقاوة الوراثية العالية.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن توجيه دائرة التخطيط 
التمويــن في بغــداد واحملافظات  ادارات فــروع 
بعقــد اجتماعات دورية مع وكالء املواد الغذائية 
الدائرة  بتعليمات  بااللتزام  وتبليغهم  والطحني 
اضافــة الى تنفيــذ الزيــارات امليدانية للوكالء 
ومتابعة جتهيز مواد السلة الغذائية ومحاسبة 

املقصرين . 
واوضحت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 
بنــاء على توجيهات وزير التجــارة الدكتور عالء 
اجلبوري ومن اجل التأكد من وصول مواد السلة 
بالتوقيتات  والطحني ملســتحقيها  الغذائيــة 
خطة  وحســب  املقررة  والكميات  والنوعيــات 
التسويق التي تعدها الشــركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية وشــركة تصنيع احلبوب وجهت 
فروعهــا بعقــد االجتماعات الدوريــة وتنفيذ 
الزيارات امليدانية لوكالء املواد الغذائية والطحني.

واشــارت املدير العام ان دائرتهــا لديها اجراءات 
الصادرة  للتعليمات  واخملالفــني  املقصرين  بحق 

بهذا اجلانب تصل الى غلق الوكالة .
هذا ودعت املديــر العام املواطنــني التبليغ عن 
اخملالفــات او االستفســارات وذلك عبــر املوقع 
الرســمي للوزارة الفيس بــوك وارقام اخلطوط 
الســاخنة لدائرتها ودائــرة الرقابــة التجارية 
واملالية وقسم شؤون املواطنني في وزارة التجارة 

او عبر رابط خدمة راقبني .

التخطيط: خطة 
خاصة لمعالجة السكن 

العشوائي في عموم البالد

الزراعة تواصل عمليات 
تنقية بذور الرتب العليا 

للحنطة في محطة المشخاب 

التجارة توجه وكالء المواد 
الغذائية والطحين بالتزام 

التعليمات والضوابط

وزير الكهرباء  :ستحظى ديالى بعناية كبيرة أسوة بباقي المحافظات

وزير البيئة نسعى الى عراق خال من التلوث باأللغام والمخلفات الحربية 

شركة عراقية تنال جائزة أفضل حملة تسويقية في مجال االتصاالت لعام 2022
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
العســكرية  العمليــة  تتواصــل 
الروسية في أوكرانيا، امس السبت 
في يوم جديد بشــهرها السادس، 
حيــث يســتمر اجليش الروســي 
في ضــرب مواقع القــوات والبنية 
األوكرانية  العســكرية  التحتيــة 
بهدف حترير أراضــي دونباس، فيما 
تتلقى أوكرانيا الدعم واألســلحة 
اجليش  ملواجهة  الغربية  القوى  من 

الروسي.
وفي آخــر التطــورات، أعلن رئيس 
الوطني  الدفــاع  مراقبــة  مركــز 
ميزينتسيف،  ميخائيل  الروســي 
امس الســبت، أن منتسبي كتيبة 
“كراكــن” النازيــة يتحصنون في 
املباني السكنية مبدينتي خاركوف، 

ونيكوالييف شرق وجنوب أوكرانيا.
إن وحدات من  وقال ميزينتســيف 
القوات األوكرانية وكتيبة “كراكن” 
العلوية  الطوابــق  فــي  متركــزوا 
والســفلية من املباني الســكنية 
في خاركوف والتــي مت حتويلها إلى 
والذخيرة  لألســلحة  مستودعات 

ومرابــض للدفــاع اجلــوي علــى 
أســطحها. وأشــار إلى أن القوات 
األوكرانيــة ووحــدات الدفاع احمللي 
تقمع السكان ومتنعهم بالقوة من 

مغادرة املباني التي تتمركز بها.
يأتــي ذلك فيمــا قالــت اخملابرات 
جسرين  إن  البريطانية  العسكرية 
رئيســين يؤديــان إلى خيرســون 
أوبالســت، وهــي جيــب األراضي 
الذي تســيطر عليه روســيا على 
الضفة الغربية لنهر دنيبرو، توقف 
اســتخدامهما علــى األرجح اآلن 

ألغراض إعادة اإلمداد العسكري.
البريطانية  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
إنــه حتى لــو متكنت روســيا من 
إجراء إصالحات كبيرة للجســرين، 
فإنهمــا ســيظالن نقطة ضعف 
كبيرة. وأضافــت الوزارة في حتديث 
للمخابــرات “إعادة اإلمــداد البري 
لعــدة آالف من القوات الروســية 
في الضفة الغربية يعتمد بشكل 
شــبه مؤكد على نقطتــي عبور 

عائمتن فقط”.
وقالــت إنه مــع تقييد سالســل 

اإلمــداد عبرهمــا، فــإن حجم أي 
مخزونات تتمكن روسيا من وضعها 
على الضفة الغربية سيكون على 
قدرة  فــي  رئيســيا  عامال  األرجح 

القوة العسكرية على الصمود.

هــذا وُقتــل ثالثة أشــخاص على 
األقــل وأصيــب 15 آخــرون، امس 
األول اجلمعــة، في قصف روســي 
كراماتورسك  مدينَتي  اســتهدف 
بشرق أوكرانيا وزابوريجيا بجنوبها، 

وفق ما ذكرت السلطات احمللية.
بافلــو كيريلينكو حاكم  وحتــدث 
علــى  دونيتســك  منطقــة 
“هجوم جديد على  “فيسبوك” عن 
كراماتورسك. وفًقا ملعلومات أولية، 

قتل مدنيان وجــرح 13”. وأضاف أن 
“القصف أحلق أضرارا مبا ال يقل عن 
20 مبنى وقد اندلــع حريق”، داعيا 

السكان إلى إخالء املنطقة.
ومنذ انسحاب القوات الروسية من 
محيط كييف وخاركيف في نهاية 
مارس، تــدور معظــم املعارك في 
دونباس بشرق أوكرانيا، وفي اجلنوب 
حيــث تقود قوات كييــف هجوًما 

مضادًا.
وأقــرت وزارة الدفــاع األوكرانيــة 
بـ”جناحات  املســائية  رسالتها  في 
في  الروســية  للقــوات  جزئيــة” 
نحو  الطريق  علــى  باخموت،  اجتاه 
هذه  حتــاول  كراماتورســك، حيث 
القوات حاليا احلصول على “موطئ 

قدم”.
األوكراني  املسؤول  أكد  املوازاة،  في 
فــي منطقــة خيرســون )جنوب 
أوكرانيــا( التــي يســيطر عليها 
آخر  أن  “فيســبوك”،  الروس، عبــر 
جسر كان يُستخدم لنقل أسلحة 
إلى القوات الروســية في املنطقة 

ر”. قد “دُمِّ

3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدت أســوأ موجة جفاف تشــهدها إيطاليا 
منذ عقود إلى انخفاض مســتوى املياه في 
بحيرة “غــاردا”، أكبر بحيرة في البالد، إلى ما 

يقرب من أدنى مستوى لها على اإلطالق.
وتسبب انخفاض مستوى املياه في البحيرة 
بالكشــف عن مساحات من الصخور كانت 
ســابقا مغمورة حتت املاء وتســخن املياه 
لدرجات حرارة تقترب من متوسط احلرارة في 

منطقة البحر الكاريبي.
وجد سائحون تدفقوا إلى البحيرة الشمالية 
الشــهيرة أمس اجلمعة لبدء عطلة نهاية 
األســبوع الطويلــة في إيطاليا مشــهدا 
مختلفا متاما عما كان عليه في الســنوات 
املاضية. قالت الســائحة بياتريس ماســي 
وهي جالســة علــى الصخور “أتينــا العام 
املاضــي، وأحببنا املكان، وعدنــا هذا العام، 
لنجد املشــهد وقد تغير كثيرا. لقد صدمنا 
بعض الشــيء عندما وصلنا ألننا كنا نسير 

بشكل معتاد، ولم يكن املاء موجودا”.
لم يشهد شمال إيطاليا هطول أمطار منذ 
شهور، وانخفض تساقط الثلوج هذا العام 
بنســبة 70 باملائة، مــا أدى إلى جفاف أنهار 
مهمــة مثل نهر بو، الــذي يتدفق عبر قلب 
الزراعي والصناعــي. تعاني العديد  إيطاليا 
مــن الدول األوروبية، ومنها إســبانيا وأملانيا 
وبريطانيا، هذا  والبرتغال وفرنســا وهولندا 
باملزارعن  الذي أضــر  الصيف من اجلفــاف 
وشركات الشحن ودفع السلطات إلى تقييد 
استخدام املياه. تســبب اجلفاف في نهر بو، 
أطول أنهــار إيطاليا، في خســائر مبليارات 
الذين يعتمدون عليه عادة  للمزارعن  اليورو 

في ري املروج وحقول األرز.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أطلق مســلحون من طالبان، امس السبت، 
النار في الهــواء بالعاصمة األفغانية كابل 
لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالنب باحلق 
في العمل والتعليم بعد نحو عام من وصول 
حركة طالبان إلى الســلطة في البالد، كما 

ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس. 
وســارت نحو أربعــن امرأة يهتفــن “اخلبز 
والعمل واحلريــة” أمــام وزارة التعليم قبل 
أن تقــوم مجموعة مــن مقاتلــي طالبان 
بتفريقهن بإطالق رشقات رصاص في الهواء 
بعد حوالــى خمس دقائق من بدء التظاهرة. 
املتظاهرات  بعــض  احلركة  مقاتلــو  وطارد 
اللواتي جلــأن إلــى املتاجر اجملــاورة، وقاموا 

بضربهن بأعقاب البنادق.
ورفعت املتظاهرات الفتــة كتب عليها “15 
أغسطس يوم أســود”، في إشارة إلى ذكرى 
ســيطرة احلركة على الســلطة في البالد 
العام املاضي، وذلــك ضمن إطار مطالبتهن 
بحقوقهن في العمل واملشاركة السياسية. 
وهتفت املتظاهرات قبــل تفريقهن “العدل 
العدل. ســئمنا اجلهــل”. كما تعرض بعض 
 ، الذين كانوا يغطون االحتجاج  الصحفين 
وهو أول جتمع نســائي منذ شهور ، للضرب 

على أيدي مقاتلي طالبان.
الســلطة، وعدت  االســتيالء علــى  وبعد 
طالبان بنســخة أكثر اعتــداال من احلكم 
اإلسالمي القاســي الذي ميز أول فترة لهم 
في الســلطة من عام 1996 إلى 2001. لكن 
قيود كثيرة مت فرضها بالفعل على النســاء، 
اذ حرمت عشــرات اآلالف مــن الفتيات من 
املدارس الثانوية، في حن ُمنعت النساء من 

العودة إلى العديد من الوظائف احلكومية.
كما ُمنعت النساء من السفر مبفردهن في 
رحالت طويلة وميكنهــن فقط زيارة احلدائق 
أيام  فــي  بالعاصمة  واملتنزهــات  العامــة 

منفصلة عن الرجال.

بحيرة غاردا اإليطالية 
تنخفض جراء الجفاف ألدنى 

مستوى عبر التاريخ

“يوم أسود”.. مقاتلو 
طالبان يفرقون تظاهرة 

نسائية في كابل

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن البيت األبيض أن الواليات املتحدة 
تايوان  التجارية مع  ســتعزز مبادالتها 
وتؤكد على حقهــا في التحرك بحرية 
جوا وبحــرا في املضيق الــذي يفصل 
اجلزيــرة عن الصن، ردا على الســلوك 

“االستفزازي” لبكن.
وتزامــن ذلك مع إعــراب وزارة اخلارجية 
“خالص  الســبت عن  امس  التايوانية، 
التخاذها  املتحــدة  للواليات  امتنانها” 
“إجراءات ملموسة” للحفاظ على األمن 
والســالم في مضيق تايوان واملنطقة، 

وفقا لوكالة رويترز.
وقــال كــورت كامبل منســق البيت 
األبيــض امس األول اجلمعــة، لقضايا 
آســيا واحمليــط الهــادئ ومستشــار 
الرئيــس، جــو بايدن، إن خطــة جتارية 
بينما  أيــام  جديدة ستكشــف خالل 
تايوان  ســتعبر قوات أميركية مضيق 

في األسابيع املقبلة.
وجــاء البيان بعدما أجــرت بكن التي 
أغضبتها زيارة لرئيسة مجلس النواب 
األميركي نانســي بيلوسي إلى تايوان، 
أكبر مناورات عســكرية على اإلطالق 
حول اجلزيرة التــي تتمتع بحكم ذاتي، 

بحسب وكالة “فرانس برس”.
واتهمــت تايــوان الصن باســتخدام 
زيارة بيلوســي أعلى مسؤول أميركي 
منتخب يزور اجلزيــرة منذ عقود، ذريعة 

تايبيه  وصفتها  التــي  التدريبات  لبدء 
بأنها جتربة لغزو.

وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، يوم 
اخلميس، إن تهديد الصن باســتخدام 
القوة لم يتضاءل، علــى الرغم من أن 
أكبر التدريبات العسكرية التي جتريها 
بكــن على اإلطالق حــول اجلزيرة يبدو 

أنها تتقلص.
تعتبر الصن تايوان جــزءا ال يتجزأ من 
أراضيها وتتعهد اســتعادتها يوما ما 

ولو بالقوة إذا لزم األمر.
اجلوية،  القوات  وقالت تســاي لضباط 
وفقا لبيان صــادر عــن مكتبها، “في 
الوقت احلالي لم ينخفض تهديد القوة 

العسكرية الصينية”.
ونقل مكتبها عن تايوان قولها إن تايوان 
تثير اخلالفات،  لن تصعد الصراع ولــن 
مضيفة: “ســندافع بحزم عن سيادتنا 
الدفاع  بخط  القومي، وسنلتزم  وأمننا 

عن الدميقراطية واحلرية”.
وقال مصدر مطلع على األمر لرويترز إن 
عدد الســفن احلربية القريبة من اخلط 
الوســطي ملضيق تايوان، وهو منطقة 
عازلة غير رســمية، “انخفض بشكل 

كبير” عن األيام السابقة.
لكــن املصدر املطلع علــى التخطيط 
األمني قال إن عدة سفن تابعة للبحرية 
الســاحل  قبالة  مبهام  تقوم  الصينية 
الشــرقي لتايوان وبالقــرب من جزيرة 

يوناجوني اليابانية.
من جانبه، قال كامبل إن زيارة بيلوسي 
“تتفق” مع سياســة واشنطن احلالية، 
معتبرا أن الصن “بالغت في رد فعلها”.

وأضــاف أن بكــن اســتخدمت هذه 
الذريعة “لشــن حملة ضغط مكثفة 
على تايوان حملاولة تغيير الوضع الراهن 
وتعريض السالم واالستقرار عبر مضيق 

تايوان وفي املنطقة األوسع للخطر”.
وتابع كامبــل أن: “الصــن بالغت في 
رد فعلها وال تزال أفعالها اســتفزازية 

ومزعزعة لالستقرار وغير مسبوقة”.
وردا على تدريبات الصن، تعيد الواليات 
املنطقة  في  التزامهــا  تأكيد  املتحدة 
لكنها تؤكد على سياســة “الغموض 
وتعني  تتبعهــا  التي  االســتراتيجي” 

االعتراف بالصن دبلوماسًيا وفي الوقت 
لتايوان،  الذاتــي  احلكم  دعم  نفســه 

بحسب وكالة “فرانس برس”.
الرئيس  إدارة  أن  وشــدد كامبل علــى 
تعزيز  “ســتواصل  بايدن  األميركي جو 
عالقاتهــا مــع تايــوان ، مبا فــي ذلك 
عبــر مواصلــة الدفع قدمــا بعالقتنا 

االقتصادية والتجارية”.

وأضاف: “نعد حاليا على ســبيل املثال، 
خارطة طريق طموحة ملفاوضات جتارية 

سنعلنها في األيام املقبلة”.
وتابع أن الواليات املتحدة ستؤكد حقها 
والبحري  اجلــوي  اجملال  في اســتخدام 

الدولي بن الصن وتايوان.
للصحافين  كامبــل  كــورت  وأوضح 
أن القــوات األمريكية “ستســتمر في 
الطيران واإلبحار والعمل حيثما يسمح 
الدولي بذلك، مبــا يتفق مع  القانــون 
التزامنا حرية املالحة منذ فترة طويلة”.
واضاف أن:”ذلك يشــمل عمليات عبور 
تايوان  جوية وبحرية عادية عبر مضيق 

في األسابيع املقبلة”.
ولم يوضح املســؤول األميركي شكل 
االنتشار الذي ســيرافق هذه املناورات. 
وقال إن “ال تعليق لدي بشــأن طبيعة 
عملياتنــا وال مواعيــد عبــور مضيق 

تايوان”.
وعبــرت وزارة اخلارجيــة التايوانية عن 
“دعمها  علــى  لواشــنطن  شــكرها 
احلازم”، وشددت في بيان، اليوم السبت، 
امللموســة  واشــنطن  “إجراءات  على 
لضمان أمن مضيق تايوان والسالم في 

املنطقة”.
وانتقد املســؤول األميركي الكبير قرار 
الصن إنهــاء تعاونها في مجال املناخ 
مــع الواليــات املتحدة لكنــه أكد أن 
واشنطن ما زالت تبقي قنوات االتصال 

“مفتوحة” مع بكن.
الصيني،  والرئيــس  بايــدن  أن  واضاف 
تشــي جينبينغ، طلبا من طاقميهما 
ترتيب عقد قمــة بينهما، لكنه رفض 
التعليق على معلومات تفيد بأنها قد 
تعقد خالل اجتماع مجموعة العشرين 

في بالي في نوفمبر املقبل.
وقال: “ليس لدينا أي شــيء آخر في ما 
يتعلق بالتفاصيل عن املوعد أو املكان”.

“استفزازات عسكرية”
وتعيش تايوان حتت تهديد الغزو الصيني 
منــذ عام 1949 عندمــا فرت احلكومة 
القومية جلمهورية الصن املهزومة إلى 
اجلزيرة بعد أن انتصر احلزب الشــيوعي 
بزعامة، ماو تسي تونغ، في حرب أهلية.
وتقــول الصن إن عالقاتهــا مع تايوان 
شأن داخلي وحتتفظ باحلق في إخضاع 

اجلزيرة لسيطرتها بالقوة إذا لزم األمر.
وفــي املقابل، تقــول حكومــة تايوان 
املنتخبة دميقراطياً إن جمهورية الصن 
الشــعبية لم حتكم اجلزيرة قط، لذا ال 
يحق لها تقرير مستقبلها أو املطالبة 

بها ألنفسهم.
مواجهة  “في  تايوان:  رئيسة  وأوضحت 
األخيــرة  العســكرية  االســتفزازات 
للصــن، فإن القوات املســلحة لألمة 
مباشــرة،  األمامية  اخلطــوط  علــى 
وســتكون واجباتهــا مرهقــة أكثــر 

والضغط سيكون أكبر”.

ردا على استفزازات الصين.. أميركا تعزز التجارة مع تايوان

متابعة ـ الصباح الجديد:

االنتقادات في واشــنطن  تعــززت 
مجددا بشــأن إحياء االتفاق النووي 
اإليراني بعد الكشف عن مخطط 
األمن  مستشــار  الغتيال  إيرانــي 
القومي األميركي الســابق وحادثة 
الطعــن التي تعرض لهــا الكاتب 
البريطاني سلمان رشدي، حسبما 

ذكرت مجلة “بولتيكو”.
إن  األميركيــة  اجمللــة  وقالــت 
املســتجدات األخيرة “ال تســاعد” 
الرئيــس األميركي، جــو بايدن، في 
إيــران إلعادة  الوصول التفــاق مع 
االمتثال املتبادلة بن البلدين لبنود 

االتفاق.
وأكــدت وزارة العــدل األميركيــة 
األربعــاء املاضــي وجــود مخطط 
األمن  مستشــار  الغتيال  إيرانــي 
القومــي األميركي الســابق، حون 
إلى  االتهام  توجيه  وأعلنت  بولتون، 

أحد أفراد احلرس الثوري.
وقالت وزارة العــدل األميركية في 
بيان إن شهرام بورصافي )45 عاما( 
املعروف أيضا باسم مهدي رضائي، 
عــرض 300 ألف دوالر ألشــخاص 
في الواليــات املتحدة لقتل بولتون، 
الســفير األميركي الســابق لدى 
األمم املتحــدة، انتقاما على االرجح 
القيادي  املتحدة  الواليــات  الغتيال 
الكبير في احلرس قاسم سليماني 

في يناير 2020.
وتأتي قضية بولتون بعد أن اعتقل 
رجال  مؤخرا  أميركيون  مســؤولون 
وســط اشــتباه في أنه كان جزءا 
مــن محاولــة إيرانيــة الختطاف 
الصحفيــة، مســيح علــي جناد، 

املنتقدة البارزة لنظام طهران.
نيويــورك  امس  وأعلنت شــرطة 
األول اجلمعة أن الكاتب البريطاني، 
في  للطعن  تعّرض  رشدي،  سلمان 
العنق في هجوم اســتهدفه قبيل 
توقيف  مؤكدة  محاضــرة،  إلقائه 

املشتبه به.
وتغيرت حياة رشــدي في 14 فبراير 

1989 عندمــا أمر املرشــد األعلى 
اخلميني،  روح اهلل  السابق،  اإليراني 
بهــدر دمه بعدما اعتبــر أن روايته 
لإلسالم  تسيء  “آيات شــيطانية” 
يعتبــر جتديفا.  ما  احتوائهــا  عبر 
وجددت طهران هــذه الفتوى عاما 
بعد عام. ونقلــت اجمللة األميركية 
عن تكهنات باحتمــال وجود صلة 

بن املهاجم وطهران.
وقالــت “بوليتكــو” إن فصيال من 
في  والدميقراطي  اجلمهوري  احلزبن 
االتفاق  ينتقــد  املتحدة  الواليــات 
النووي ويرى أن احلكومة اإليرانية ال 
ميكن الوثوق بها وأن أي صفقة مع 
طهران يجب أن تغطي جرائمها مبا 

يتجاوز طموحاتها النووية. 
تؤكد تلك األخبــار أيضا الطبيعة 
الصعبــة للعالقــة بــن الواليات 
املتحدة وإيران، وهي عالقة عدائية، 
حتى عندمــا يتفاوض البلدان حول 

قضايا حساسة، طبقا للمجلة.
ونُقل عن نائب والية تكساس مايك 
ماكول، العضو اجلمهوري في جلنة 
الشــؤون اخلارجية مبجلس النواب، 
قوله على تويتــر، “يجب على إدارة 
)بايدن( االبتعاد عن احملادثات النووية 

وإعطاء األولوية لألميركين”.
وتتفــق الصحفيــة عال جنــاد مع 
الواليات  إن  الــرأي بقولهــا  هــذا 
املتحــدة عليها الضغط على إيران 

أميركا  فــي  دبلوماســييها  بطرد 
كاألشــخاص الذين ميثلون البعثة 

اإليرانية لدى األمم املتحدة.
إنه  املنتقدين  بعــض  يقــول  كما 
يتعن علــى الواليات املتحدة رفض 
منح تأشيرة دخول للرئيس اإليراني، 
أراد حضور  إذا  رئيســي،  إبراهيــم 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة لألمم 
املتحدة في نيويورك الشهر املقبل.

وقالت عال جناد لـ “بولتيكو” إن “إيران 
بحاجة إلى مزيد من املساءلة، وإذا 
ذلك،  األميركية  احلكومــة  أنكرت 

فإنها في الواقع تخون مواطنيها”.
في املقابــل، قال متحدث باســم 
البيــت األبيض في بيان إن بايدن ما 

هي  “الدبلوماســية  أن  يعتقد  زال 
أفضل طريق” لضمان “عدم امتالك 

إيران لسالح نووي”. 
وأضاف: “فــي الوقت نفســه، لم 
إدارة بايــدن عن حماية  ولن تتنازل 
األميركين ضد  والدفاع عن جميع 

تهديدات العنف واإلرهاب”.
وفي الســياق ذاته، أكد مســؤول 
أميركــي مطلع علــى القضية أن 
إدارة بايدن تدرك جيدا أن إيران متثل 

حتديات تتجاوز التهديد النووي.
وقال املسؤول الذي لم تفصح اجمللة 
عن هويته، “كنا نســعى للتوصل 
إلى اتفاق نووي على وجه التحديد؛ 
ألن برنامًجــا نوويًا إيرانًيا غير مقيد 

األخرى  املشــاكل  سيجعل جميع 
اخلطيرة جدا التي نواجهها معهم 
دبلوماسيون  يرد  ولم  بكثير”.  أسوأ 
إيرانيون في األمم املتحدة على الفور 

على طلبات للتعليق. 
وينكــر املســؤولون اإليرانيون عادة 
اســتهداف أميركيــن محدديــن 
ومنشــقن إيرانين يعيشــون في 
اخلارج، رغم أن هذه املزاعم تعود إلى 

سنوات عديدة.
املاضي  اخلميس  طهــران  ورفضت 
بوجود  أميركية  محكمة  تأكيدات 
مؤامــرة قادهــا عضو فــي احلرس 
اإليراني الغتيال مستشــار  الثوري 
األمــن القومــي الســابق للبيت 
األبيــض، جون بولتــون، ووصفتها 

بأنها “سخيفة”.
االحتاد  مــن  دبلوماســيون  واقترح 
األوروبي اخلميــس املاضي، يحاولون 
كســر اجلمود في احملادثات بشــأن 
االتفــاق النــووي مع إيــران، تقدمي 
تنــازالت جديدة مهمــة لطهران، 
تهدف إلى إنهاء حتقيق األمم املتحدة 
في األنشــطة النووية الســابقة 
على وجه الســرعة، وفقا ملا ذكرته 

صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وكانت إيــران تنازلــت عن مطلب 
شــطب احلرس الثوري مــن قائمة 
األميركية  اإلرهابيــة  املنظمــات 
عــن  التخلــي  إلــى  باإلضافــة 
الرئيس  بأن  بالضمانات  مطالباتها 
ينسحب  لن  املستقبلي  األميركي 
مــن الصفقــة كما فعــل ترامب 
ســابقا، ممــا يعطي آمــاال جديدة 
بتوقيع اتفاق بن واشنطن وطهران.

وشــدد املبعــوث األميركي اخلاص 
بإيــران، روبــرت مالي، علــى أن أي 
ترفع قبل  لــن  أميركية  عقوبــات 

التوقيع على االتفاق.
وقــال عبر تويتر: “لم ننخرط في أي 
مفاوضــات حول معاييــر االمتثال 
ستظل  التي  األميركية  للعقوبات 
خاضعة لعودة متبادلة إلى التنفيذ 
الكامــل خلطة العمل الشــاملة 
املشتركة. أي تقرير يخالف ذلك هو 

خطأ”.

مؤامرة اغتيال بولتون وطعن رشدي.. 
تطوران يعيقان االتفاق النووي مع ايران

عززا انتقادات الرافضين له

موسكو: قوات كييف تتحصن بالمباني السكنية في خاروكوف ونيكوالييف
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مديرية تنفيذ النصر
العدد: 199/ت/2018

اعالن
ستبيع مديرية تنفيذ النصر العقار العائد 
للمدين زهير كاظم جاسم واملرقم 23/546 
ام الهتر والبالغ مســاحته 300م2 والواقع 
في قضاء النصر واحملجوز عليه لقاء طلب 
الدائن كرمي كتاب راشــد عــن دينه البالغ 
48295600 ثمانية واربعون مليون ومائتان 
وخمسة وتسعون الف وستمائة دينار عدا 
الراغبني بالشراء  رسوم  التحصيل فعلى 
املراجعة خالل ثالثــون يوما تبدأ من تاريخ 
النشــر في الســاعة الثانية عشر ظهرا 
القانونية  التأمينات  مستصحبني معهم 
10% من القيمة املقدرة ستة ماليني دينار 
وشهادة اجلنســية العراقية على ان تبقى 

رسوم التحصيل والداللية على املشتري.
املنفــذ العدل/محمــد حســن طعيمة 

العتابي
املواصفــات : القرار الصــادر من محكمة 
بداءة النصر بالعدد 314/ب/2018 املتضمن 
الــزام املدين زهير كاظم جاســم – موقع 
العقار: قضاء النصر – رقم العقار: 23/546 
/ ام الهتــر –عرصة مســاحتها: 300م2 – 
القيمة املقــدرة الكليــة: ثمانية ماليني 

دينار.

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2085
التاريخ/ 2022/8/11

إعالن
بنــاًء على طلب املدعــي )غزوان 
يطلب  والــذي  حســني(  لطيف 
)اللقب( من  تبديــل  من خاللــه 
)اخلفاجي( الى )االعرجي( واستنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة بداءة العلم

العدد: 8/ب/2022
التاريخ: 2022/6/2

املدعني: 1- نوري بدر عبدالعزيز
 2- كافي بدر عبدالعزيز
3- فخرية بدر عبدالعزيز

املدعى عليهم:
1- عبدالعزيز علي دحام

2- نواف علي دحام
3- دحام علي دحام

بتاريــخ 2022/6/2 اصــدرت هــذه احملكمــة 
قرارها بالعــدد 8/ب/2022 والقاضــي )بالزام 
اعاله مبنع  املذكورة اسمائهم  املدعى عليهم 
اســتغالل  في  اعاله  للمدعني  معارضتهــم 
حصتهــم في قطعــة االرض املرقمــة )70( 

مقاطعة 45 املبدد(
شــرح  حســب  اقامتكم  محل  وجملهوليــة 
القائم بالتبليغ واشعار مختار املنطقة قررت 
هــذه احملكمــة تبليغكم عن طريق النشــر 
بصحيفتني محليتني يوميتني وفي حالة عدم 
حضوركم خالل ثالثون يوما من تاريخ النشــر 

سوف يكتسب القرار درجة البتات.
القاضي
عامر رشيد حمادي

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 1950
التاريخ/ 2022/7/26

إعالن
بناًء علــى طلب املدعــي )غالب 
يطلب  والــذي  حســني(  لطيف 
)اللقب( من  تبديــل  من خاللــه 
)اخلفاجي( الى )االعرجي( واستنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة بداءة العلم

العدد: 10/ب/2022
التاريخ: 2022/6/2

املدعني: 1- نوري بدر عبد العزيز
2- كافي بدر عبد العزيز

3- فخرية بدر عبد العزيز
املدعى عليهم:

1- عبد العزيز علي دحام
2- نواف علي دحام
3- دحام علي دحام

بتاريــخ 2022/6/2 اصــدرت هــذه احملكمــة 
)بالزام  والقاضي  10/ب/2022  بالعــدد  قرارها 
اعاله مبنع  املذكورة اسمائهم  املدعى عليهم 
اســتغالل  في  اعاله  للمدعني  معارضتهــم 
حصتهــم في قطعــة االرض املرقمــة )55(

مقاطعة 45 املبدد(
شــرح  حســب  اقامتكم  محل  وجملهوليــة 
القائم بالتبليغ واشعار مختار املنطقة قررت 
هــذه احملكمــة تبليغكم عن طريق النشــر 
بصحيفتني محليتني يوميتني وفي حالة عدم 
حضوركم خالل ثالثون يوما من تاريخ النشــر 

سوف يكتسب القرار درجة البتات.
القاضي
عامر رشيد حمادي

اعالن
الى املتهم الغائب/ )ن.ع وسام صباح 

سلمان حسني الشويلي(
املنسوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشات

العنوان/ محافظة ميسان/ الكحالء
مبــا انك متهم وفق املــادة /5/ من ق.ع.د 
رقم 14 لســنة 2008 املعــدل لغيابك 
عن مقر عملك بتاريخ 2022/3/31 وحلد 
االن وجملهوليــة محــل اقامتك اقتضى 
تبليغك بهذا االعالن على ان حتضر امام 
محكمــة قوى االمــن الداخلي االولى/ 
البصرة خالل مدة  اخلامســة  املنطقة 
ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن 
في محل اقامتــك ومقر عملك وجتيب 
عن التهمــة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا 
استنادا الحكام املواد )65 و68 و69( من 
لقوى  اجلزائية  احملاكمــات  اصول  قانون 

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

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2083
التاريخ/ 2022/8/11

إعالن
)عدي  املدعــي  علــى طلب  بناًء 
يطلب  والــذي  حســني(  لطيف 
)اللقب( من  تبديــل  من خاللــه 
)اخلفاجي( الى )االعرجي( واستنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
محكمة بداءة الغراف 

العدد \42\ب\2022
التاريخ 11\8\2022

اعالن
عطفا على القــرار الصادر من هذه احملكمة بالعدد 
إزالة  املتضمــن   2022\3\24 وبتاريــخ  42\ب\2022 
شيوع العقارات املرقمة 40\ 7002و4417/40 الغراف 
الواقع في مدينــة الغراف خلف النــادي الرياضي 
واملوصوف في املزايــدة العلنية ادنــاه ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم الثاني لنشر اإلعالن فعلى الراغبني 
بالشــراء مراجعة محكمة بــداءة الغراف في متام 
الســاعة الثانية عشــر ظهرا مصطحبني معهم 
التامينــات القانونية البالغة 10% من قيمة العقار 
الثاني  العقار  البالغة )12,000,000( وقيمــة  األول 
والبالغة )20,000,000( عشرون مليون دينار فقط ان 
لم يكونو من الشــركاء وعند انتهاء املدة املذكورة 
ســتجري اإلحالة القطعية وفق األصول مع العلم 
ان الدفع نقدا والداللية على املشــتري واذا صادف 
يوم اإلحالة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك مع التقدير… 
االوصاف

رقــم العقــار \40\7002\ الغراف التوزيــع اجلديد \
املساحة \240م عرضة

رقم العقار \40\4417\ الغراف خلف النادي الرياضي 
\ املساحة \ 250م عرضة

القاضي 
كاظم سعود حسني

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
رقم االضبارة/2019/1158

إلى /املنفذ عليه/ علي سليم 
وريوش
إعالن

لقــد حتقق لهــذه املديريــة من انك 
لك  وليس  اإلقامــة  محــل  مجهول 
موطن دائــم أو مؤقت أو مختار ميكن 
إجراء التبليغ عليه واســتنادا للمادة 
تبليغك  التنفيــذ تقرر  27 من قانون 
إعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ سوق 
الشــيوخ خالل خمسة عشــر يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشرة 
املعامالت التنفيذيــة بحضورك وفي 
حالة عــدم حضورك ستباشــر هذه 
وفق  اجلبري  التنفيذ  بإجراءات  املديرية 

القانون.
املنفذ العدل 
 عباس جاسم دبيان
أوصاف احملرر: عقــد زواج رقم 136 في 
2015/4/27 –قــرار محكمــة االحوال 
الشخصية في سوق الشيوخ بالعدد 

177/ش/2019 في 2019/9/16.

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 1948
التاريخ/ 2022/7/26

إعالن
بنــاًء على طلب املدعــي )طالب 
يطلب  والــذي  حســني(  لطيف 
)اللقب( من  تبديــل  من خاللــه 
)اخلفاجي( الى )االعرجي( واستنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة بداءة العلم

العدد: 11/ب/2022
التاريخ: 2022/6/2

املدعني: 1- نوري بدر عبد العزيز
2- كافي بدر عبد العزيز

3- فخرية بدر عبد العزيز
املدعى عليهم:

1- عبد العزيز علي دحام
2- نواف علي دحام
3- دحام علي دحام

بتاريــخ 2022/6/2 اصــدرت هــذه احملكمــة 
)بالزام  والقاضي  11/ب/2022  بالعــدد  قرارها 
اعاله مبنع  املذكورة اسمائهم  املدعى عليهم 
اســتغالل  في  اعاله  للمدعني  معارضتهــم 
حصتهــم في قطعــة االرض املرقمــة )65(

مقاطعة 45 املبدد(
شــرح  حســب  اقامتكم  محل  وجملهوليــة 
القائم بالتبليغ واشعار مختار املنطقة قررت 
هــذه احملكمــة تبليغكم عن طريق النشــر 
بصحيفتني محليتني يوميتني وفي حالة عدم 
حضوركم خالل ثالثون يوما من تاريخ النشــر 

سوف يكتسب القرار درجة البتات.
القاضي
عامر رشيد حمادي

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 1949
التاريخ/ 2022/7/26

إعالن
بنــاًء علــى طلب املدعــي )عالء 
يطلب  والــذي  حســني(  لطيف 
)اللقب( من  تبديــل  من خاللــه 
)اخلفاجي( الى )االعرجي( واستنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2082
التاريخ/ 2022/8/11

إعالن
بناًء على طلب املدعي )اياد لطيف 
حســني( والذي يطلب من خالله 
تبديل )اللقب( من )اخلفاجي( الى 
املادة  واستنادا ألحكام  )االعرجي( 
الوطنية  البطاقة  قانون  )22( من 
رقم )3( لســنة 2016 تقرر نشر 
فمن  الرسمية  اجلريدة  في  طلبه 
له حــق االعتراض علــى الطلب 
 )15( املديريــة خــالل  مراجعــة 
تاريخ  يوما من  خمســة عشــر 
في  ســينظر  وعكسه  النشــر 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي 

العدد: 2022/5168
التاريخ:2022/8/10

م/اعالن
الى/املدعو -ابراهيم باييز طه

حتيه طيبه ... 
قدم املســتدعي )ســعد ابراهيم 
باييز( طلبا الى هذه احملكمة يطلب 
فيــه اصــدار حجة وفــاة بحقك 
قررت  اقامتــك  محــل  وجملهولية 
بصحفيتني  تبليغك  احملكمة  هذه 
محليتني وفــي حال تبليغك وعدم 
وفاة  حجة  اصدار  سيتم  حضورك 
بحقــك وفــق االصــول للتفضل 
باالســتالم واتخاذ ما يلزم اصوليا 

...مع التقدير 
القاضي 

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2063
التاريخ/ 2022/8/8

إعالن
)حســب  املدعي  بناًء على طلب 
يطلب  والذي  جاســم حســب( 
من خاللــه تبديل )االســم( من 
واستنادا  )حســام(  الى  )حسب( 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
خالل )15( خمســة عشر يوم من 
تاريخ النشر وعكسه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد:4362/ب/2022
التاريخ:2022/8/10

اعالن
الى/ املدعى عليه )حيدر حسن عبداهلل(

 بنــاءا على الدعــوى البدائيــة املرقمة أعاله 
واملقامة من قبل املدعي )جعفر عبيد عباس( 
ضــد املدعي عليــه )حيدر حســن عبداهلل( 
للمدعي  أعــاله  املدعي  املتضمنــة مطالبة 
عليه مبلغ قدره )ســتون مليــون دينار( ولم 
يسددها حلد االن ورغم املطالبة املتكررة , لذا 
طلب دعوتك للمرافعة وتسديد املبلغ املذكور 
أعاله وحتميلــك الرســوم واملصاريف واتعاب 
احملاماة وجملهولية محل اقامتك قررت احملكمة 
تبليغك نشــرا بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتــني مبوعد املرافعة املوافــق 2022/8/22 
وفي حالة عدم حضورك او ارســال من ينوب 
عنك قانونا ســتجري املرافعــة بحقك غيابا 

وعلنا وفق األصول.
م/القضائي

سما سامي شريف 
القاضي
ازهر علي فرج

اعالن إلى صندوق اإلسكان العراقي في ميسان
 إلى الشــريك )كرمي جهاد حســني(في العقار)52/3266( حي احلسني 
مناصفــه  مع الشــريك املقترض)علي عبد اجلبار كاظــم( الذي يروم 
التقدمي الى صندوق اإلســكان العراقي في ميسان لغرض االقتراض  و 
التسليف للبناء وذلك  التقدمي إلى  للحصول على القرض من اإلسكان 
العراقي في ميسان الذى مت تبليغ من خالل مده اقصاها خمسة عشر 
يوم داخل العراق  وشهر من تاريخ النشر اذا كان خارج العراق وبعكسه 

يسقط حقكم في االعتراض مستقبال.

االحد 14 آب 2022 العدد )4952(

Sun .14 Aug. 2022 issue )4952(

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يسر شركة النفط الوطنية العراقية/ شركة نفط البصرة أن تعلن الى  كافة شركات التامني العاملة في العراق واجملازة من قبل 
وزارة املاليــة املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص عن وجود املناقصة املبينة أعاله واملعلنة بأســلوب الدعوة العامة، فعلى الراغبني 
باالشــتراك فيها احلضور الى مقر الشــركة/ استعالمات باب الزبير/ لغرض اســتالم جدول الكميات  اخلاصة بها وعلى املناقص 
املتقدم لالشــتراك فيها أن يقوم بتزويدنا بنســخة ورقية ملونة من اجلدول بعد شرائها من ممثل شركتنا مع نسختني إضافيتني 

استنساخ لغرض ختمها من قبل ممثلنا قبل تسعيرها من قبل املناقصني ، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه مــن قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقــة وتقدمي اجازة تامني صادرة مــن وزارة املالية نافذة 
ونســخ اصلية من الوثائق اخلاصة بتاسيس الشركة والوضع املالي لها وموقع التسجيل وموقع عملها الرئيس مع ارفاق الوثائق 
الشــخصية للمدير املفوض للشــركة وكتاب تخويل بالشــخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة 
صادرة من الهياة العامة  للضرائب لسنة 2022 مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني 
لدى الشركات بالضمان االجتماعي قبل صرف مستحقات الشركة مع تقدمي كتاب بالسيولة املالية مبا ال يقل عن )97،500،000( 
سبعة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار معنون الى شركة نفط البصرة تقدمي )عمل مماثل واحد( خالل ال 10 سنوت املاضية 

قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات.
علماً بأن موعد الغلق هو يوم االربعاء املصادف /2022/9/7 الســاعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات وسيتم 
عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح يوم االربعاء املصادف 2022/8/31 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة 
الرئيســية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب 

الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.
- تكون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوم والتأمينات االولية مبدة )28( يوم إضافة الى مدة نفاذ العطاء.

علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.
- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:

www.boc.oil.gov.iq
ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

 رقمت
املناقصة

 موضوع
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

 التأميناتاملبلغ التخمينياملناقصة
األولية

صنف 
املقاول

 نوع تبويب
املوازنة

 14/ب/12022
إعالن أول

 التامني على
املوظفني

 التامني على
 املوظفني من الوفاة
 اثناء الدوام او من

 جراء العمل او اثناء
 ذهاب املوظف من
 البيت الى الدوام

 وبالعكس وتعويض
 االصابات من جراء

 العمل واجور العالج
 والعمليات فيما

 يخص االصابات من
جراء العمل

 175،000 مائة
 وخمسة وسبعون

الف دينار

650،000،000 
 ستمائة

 وخمسون مليون
 دينار عراقي

للسنة الواحدة

19،500،000 
 تسعة

 عشر مليون
 وخمسمائة

 الف دينار
عراقي

تشغيليتامني

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 2018/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج



5 اعالن

وزارة املالية/ دائرة عقارات الدولة

املدير العام وكالة

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري

العدد:2398
التاريخ:2022/8/1

اعالن 

تبيع مالحظية التسجيل العقاري في سامراء العقار تسلسل 316م3 القلعة
العائــد للمدين )قيــس عبود حميد( احملجــوز لقاء طلب شــركة توزيع املنتجات 
النفطية/فــرع صالح الدين البالغ )40,000,000( اربعــون مليون دينار عراقي الغير 
فعلى الراغبني بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشر مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري 
املواصفات: 

1- موقعه ورقمه سامراء – القلعة 4/316
2- جنسه ونوعه  ساحة محطة لبيع الغاز

3- حدود واوصافه كما مؤشر في خارطة العقار
4- مشتمالته  اليوجد
5- مساحته  185 م2

6- درجة العمران  مقبوله
7- الشاغل اليوجد

8- القيمة التقديرية  40,000,000 اربعني مليون دينار

فقدان هوية وكيل
فقــدت مني هويــة وكيل 
الصــادرة مــن الشــركة 
املــواد  لتجــارة  العامــة 
أمينة  باســم/  الغذائيــة 
عبيــد كالخ فمــن يعثــر 
عليها تسليمها ملصدرها 

فقدان
املرقمة  الغاز  اســتمارة  فقدت 
B0678916 بتاريــخ 2022/7/12 
والعائده للســيد حســني ادور 
جادر الصادره من شــركة توزيع 
املنتجات النفطيــة فرع ذي قار 
معمل غاز سوق الشيوخ.. فمن 
يعثر عليها تسمليها الى اجلهة 

اخملتصة.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 20876

التاريخ: 2022/8/11 

إعالن الول مرة 
على حساب مشاريع تنمية األقاليم

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة 
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي 

عطاءاتهم للمناقصات  واملدرجة في اجلدول أدناه:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح , العدالة , املستقبل( .

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي(  
او وفقا للبريد االلكتروني cd@wasit.iq  وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( .

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى( ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات(.
7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي 

من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
8. على مقدم العطاء تقدمي كشف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف 
مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تســبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف 
االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة 

سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ) اخلميس   ( 
املصادف  25  / 8 /   2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شــارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من 

يوم )اخلميس  ( املصادف   25  /  8   /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة 
االعمار ( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة 
ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشــركة أو 

الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة 
ومصدقة من كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة 
التي تظهر حق التوقيع عنها(كشــرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء 
داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

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

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرســت مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملئ القســم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة 

واملثبتة في ورقة بيانات العطاء 
19. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد 

ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
20. ســيعقد مؤمتر خاص باملشــروع  بتاريخ    18-8-2022   الساعة  العاشرة والنصف في  مديرية طرق وجسور واسط ودائرة صحة واسط تبعا للمشروع مما يقتضي 

التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 20877

التاريخ: 2022/8/11 

م- اعالن ألول مرة 
وفقا لوثيقة اخلدمات االستشارية 

1- إن جهة التعاقد  [ديوان محافظة واسط  ] قد خصصت املبالغ الالزمة للدفع مبوجب العقد الذي سيصدر بنتيجة إصدار طلب العطاء هذا للمناقصتني املدرجة تفاصيلها في ادناه : 
2- إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل ( .

cd@ 3- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا للبريد االلكتروني
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات  علما ان موقع احملافظة الرسمي واخلاص بالتبليغات  wasit.iq

4- إن جهة التعاقد تدعو املكاتب االستشارية الهندسية والتي لها إجازة صادرة وفقا للتعليمات والضوابط النافذه و بأسلوب املناقصة احملدودة  استنادا الى  املادة 3 – خامسا من تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم 2 لســنة 2014 املعدلة و املادة خامســا -1 من ضوابط رقم 8  امللحقة بالتعليمات أعاله لغرض تقدمي عطاءها للخدمات االستشارية التالية ) وتسمى فيما بعد » اخلدمات«( للمشاريع 

املذكورة في ادناه  ميكن مراجعة تفاصيل اخلدمات االستشارية عبر الشروط املرجعية الواردة في القسم اخلامس.
5- سيتم متويل هذه املهمة االستشارية من حسابات اإليرادات احمللية )تشغيلي (  .

6- ال ميكن حتويل هذه الدعوة إلى شركة أخرى أو ائتالف آخر.
7-  على الراغبني بشــراء وثائق املناقصة مراجعة على العنوان )[ ديوان محافظة واســط – جلنة الفتح -سكريتر جلنة الفتح -قاعة االجتماعات ( بعد دفع قيمتها البالغة )150000( الف دينار)غير قابلة 
للرد (  وابتداءا من تاريخ نشر اإلعالن . و يتوجب تقدمي  العطاءات على العنوان [ ديون محافظة واسط – جلنة الفتح -سكريتر جلنة الفتح -قاعة االجتماعات ]  لغاية يوم ) االثنني ( املصادف )  2022-8-29    

(  الساعة 12  ظهرا وبخالف سوف يتم رفض العطاءات التي تصل بعد التاريخ احملدد. وسوف يتم فتح العروض الفنية في التاريخ  واملكان أعاله الساعة 12 ونصف ظهرا .
8- يجب ان يتم  شــراء و تقدمي العطاء من مدير املكتب او من اخملول بوكالة رســمية ال تزيد مده صدورها عن 3 اشــهر بالنسبة للمكاتب االهلية اما احلكومية فيتم تقدميها من مدير املكتب او مبوجب 

كتاب تخويل التزيد مدة صدوره عن 3 اشهر  .
9-  مدة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة .

10-  إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
11- إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

12-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة
13-   يجب  مراعاة و توفير املتطلبات التالية:

أ - تعريف مبقدم العطاء ويتضمن:
• االسم والسيرة املوجزة. 

• مجال االختصاص.
• وثائق التسجيل واالعتماد )إن وجدت(. 

ب - وصف اخلبرة السابقة لتنفيذ مشاريع مماثلة. 
ت - املؤهالت الفنية )وفق ما مطلوب في الشروط املرجعية(. 

ث - اخلبرة في تنفيذ املشاريع في جمهورية العراق )إن وجدت(. 
ج - أية شهادات تقديرية ممنوحة لالستشاري. 

ح - أية معلومات أخرى تودون تقدميها إلثبات أهليته بهذه املهمة .
خ - الوثائق والبيانات املطلوبة واملثبتة في الوثيقة القياسية للمشروع .

د - تقدمي كامل الوثيقة مختومة وموقعة من قبلكم بعد ملئ اجلداول واملالحق املطلوبة .
1- يحق جلهة التعاقد -ديوان محافظة واسط قسم العقود أن تطلب من مقدمي العطاءات احلضور لتقدمي شرح وتوضيح ملؤهالت االستشاري وإمكانياته لتنفيذ مثل هذه املهمة.   

2- ســتقوم جهة التعاقد باختيار االستشاري املؤهل من االجراء األول وفق أســلوب )اجلودة والتكلفة(، بناء على بيانات االهتمام املقدمة وتطلب تقدمي مقترح يشمل اجلانبني الفني واملالي فيما يتعلق 
باملهمة.

4- معلومات عن كادر مقدم الطلب )السيرة الذاتية للكادر وخبرات املوظفني( .
5- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب للمكاتب العراقية أصلية ومعنونة الى محافظة واسط .

6- املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري واجازة املكتب .
14- مع مراعاة الفقرة 15 ادناه يجب ان يتم تقدمي العرض املالي  بضرف مختوم  ومغلق وكذلك يقدم العرض الفني بضرف مختوم ومغلق  ويثبت علي الظرفني اسم العطاء واسم اجلهة االستشارية 
ورقم املناقصة وفق درجة اجلهات االستشارية وخبرتها واعمالها املماثلة  ويجب ان يتضمن جميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في اإلعالن و ورقة بيانات العطاء ومن ثم يوضع في ظرف  واحد مغلق ومختوم  

و يجب ان ال يتضمن العرض الفني أي سعر للعطاء  وبخالفة يستبعد العطاء ويجب االطالع على القسم الثاني – تعليمات الى االستشاريني – ثانيا  وثالثا .
15- على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة 

في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
16- في حاله عدم استجابتكم للمتطلبات والشروط املثبتة في )وثيقة اخلدمات استشارية للمشروع اعاله(  وشروط االعالن يتم استبعاد العطاء لذا يقتضى التنويه.

17- يحــق جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى في حالة عدم اســتكمال االجــراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات 
منفعة او خسارة جراء ذلك.

cd@wasit. 18- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او عبر البريد االلكتروني
iq  وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

19- سيتم عقد مؤمتر خاص باملشروع يوم   الثالثاء   املصادف  23-8-2022  في  دائرة صحة واسط – املشاريع الساعة العاشرة صباحا .
مع التقدير

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شركة النفط الوطنية العراقية/ شــركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة باسلوب 
الدعوة العامة فعلى  الراغبني  باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير /لغرض استالم  الوثيقة 
القياسية اخلاصة بها مبوجب  قرص مدمج  وعلى  املناقص املتقدم لالشتراك فيها أن يقوم بتزويدنا بنسخة ورقية ملونة 
من  الوثيقة بعد شراءها من ممثل شركتنا مع  نسختني إضافيتني استنساخ لغرض ختمها من قبل ممثلنا قبل تسعيرها 
من قبل املناقصني  وعلى ان تكون كافة اورق الوثيقة مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك تقدمي 

ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونســخ اصلية من الوثائق اخلاضة بتاسيس 
الشركة والوضع املالي لها وموقع  التسجيل وموقع عملها الرئيس مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشركة 
وكتاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادرة من الهياة العامة  للضرائب 
لســنة 2022 مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني لدى الشركات بالضمان 
االجتماعي قبل صرف مستحقات الشركة مع تقدمي كتاب بالسيولة النقدية للمشروع معنون الى شركة نفط البصرة

علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف/2022/9/7 الساعة الثانية عشر ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات وموعد 
الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/8/30 وســيتم عقد مؤمتر للرد على استفســارات املشــتركني صباح يوم 
االربعاء املصادف 2022/8/31 في متام الســاعة العاشرة في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتودع 
العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينــات االولية مبدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ 

العطاء.
علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.

- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:
www.boc.oil.gov.iq

ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

 مدة
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مبلغ التأمينات 
االولية
)دينار(

ثمن وثائق هوية التصنيف
املناقصة

12022-9-37

اكمال طريق الطالئع 
وصوال الى قرية مهدي 

عزيز مشتتت في ناحية 
البشائر

150000عاشرة انشائي٨00,521,560,00015015,6٤6

تأهيل مستشفى 22022-9-3٨
 عاشرة انشائي725,970,00012021,779,100الصويرة العام

200000عاشرة كهربائي

مدة تنفيذ املهمةمبلغ املناقصةاسم املناقصةرقم املناقصةت

1

2022-16 -٤1

مشروع اعداد دراسات وتصاميم ومخططات أساسية 
وتفصيلية وجداول كميات واملواصفات الفنية النشاء 

وجتهيز وتأثيث ملستشفى عام سعة 100 سرير في قضاء 
الزبيدية 

120,000,000- مائة 
1٨0 يوما وعشرون مليون دينار 

22022-16-٤2
اعداد دراسات وتصاميم ومخططات أساسية وتفصيلية 
وجداول كميات واملواصفات الفنية النشاء وجتهيز وتاثيث  

ملستشفى عام سعة 200 سرير في قضاء العزيزية 

1٨0,000,000 مائة وثمانون 
1٨0 يوما مليون دينار عراقي

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 201٨/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج
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 نوع تبويبصنف املقاولاألولية
املوازنة

17/ب/2022 1
إعالن أول

اعمال افراز 
قطع اراضي 

شط العرب 2٨/ 
البيبان

يتمضن العمل 
اعمال الدفن بالتربة 
احمللية واعمال الدفن 

بخابط احلصى 
والرمل

 )TYPE C( واعمال 
تسقيط االفراز

300.000 
 ثالثمائة الف
دينار عراقي

٤.٨9٨.500.000 
 اربع مليارات

 وثمامنائة
 وثمانية

 وتسعون مليون
 وخمسمائة

 الف دينار
عراقي

100.000.000 
 مائة مليون
دينار عراقي

 ال يقل عن
 )الرابع( انشائي
 على ان يكون
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متابعة ـ الصباح الجديد:

خالل  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
تعامالت أمس، مســجلة مكاسب 
مخاوف  انحســار  مع  أســبوعية 
الركــود، لكــن ضبابيــة تتعلــق 
مــن  حــدت  الطلــب  بتوقعــات 

املكاسب.
وصعد خام برنــت بأكثر من 3 في 
املائة خالل األسبوع، معوضا بعض 
خســائر األســبوع املاضي عندما 
هوى 14 في املائة، في أكبر خسارة 
أسبوعية منذ نيسان 2020، وسط 
مخاوف من أن تؤدي زيادة التضخم 
ورفع أسعار الفائدة إلى إحلاق الضرر 
بالنمــو االقتصــادي والطلب على 

الوقود.
وزادت العقــود اآلجلة خلام برنت 23 
ســنتا أو 0.2 في املائــة إلى 99.83 
دوالر للبرميــل، بينمــا انخفضت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط ثالثة ســنتات إلى 94.37 

دوالر للبرميل.
مكاسب  من  حدت  الضبابية  لكن 
السوق  اســتيعاب  مع  األســعار، 
آفاق  بشأن  املتباينة  النظر  وجهات 
الطلب وحجم االستهالك العاملي، 

وفقا لـ”رويترز”.
وخفضت “أوبك” اخلميس توقعاتها 
لنمو الطلــب العاملي على النفط 
260 ألف برميل  2022 مبقــدار  في 
يوميا، حيث تتوقع اآلن زيادة الطلب 
يوميا هذا  برميل  3.1 مليون  مبقدار 

العام.
وقــال جاســن ســميرك، كبيــر 
“هناك  وســتباك  في  االقتصاديني 
قدر كبيــر من عــدم اليقني حيال 
الطلب في املــدى القصير وإلى أن 
يســتقر الوضع، ســتظل السوق 

على هذا النحو لبعض الوقت”.
وأوضح فيفيك دهار، احمللل في بنك 
كومنولــث “تقييم تــوازن النفط 
العاملــي بحلول نهايــة العام اآلن، 
بالنظر إلى ما يحــدث على جانب 

الطلب مقابل ما يحدث على جانب 
نشــهد  لذلك  أمر معقد  العرض، 

هذا التقلب اليومي”.
النفــط  مخزونــات  ارتفــاع  وأدى 
املاضــي  األســبوع  األمريكيــة 
واســتئناف تدفقات اخلام في خط 
أنابيب يزود وسط أوروبا إلى احلد من 

مكاسب األسعار.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة 
النفط  مخزونــات  إن  األمريكيــة 
اخلام األمريكية ارتفعت 5.5 مليون 
برميل في األســبوع األخير، وهو ما 
يزيد كثيرا عن توقعات بزيادة قدرها 

73 ألف برميل.
وفــي الســياق، أعلن املستشــار 
األملانــي أوالف شــولتس حتقيــق 
تقدم في وضع حد أقصى لســعر 
النفط الروسي. جاء ذلك في رد من 
شولتس البارحة األولى، على سؤال 
حــول مــا إذا كان تطبيق مثل هذا 
احلد األقصى للسعر أصبح مرجحا 
بصــورة أكبر. في الوقت نفســه، 
قال السياســي املنتمي إلى احلزب 
االشتراكي الدميقراطي إنه من غير 
املمكــن أن يتم العمــل بهذا احلد 
األقصى للســعر إال إذا مت تنظيمه 

على الصعيد العاملي، مشــيرا إلى 
أن هنــاك محادثــات مكثفة بهذا 
اخلصوص وأوضــح أن هذه احملادثات 
وشــولتس وصف  بعد.  تنتــه  لم 
النفط  وضع حــد أقصى لســعر 
الروسي خالل قمة مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى في قصر 
إملــاو البافاري نهايــة يونيو املاضي 
ومليء  للغاية  طموح  بأنه مشروع 
بالتحديــات. وتنص هــذه اخلطط 
على إجبار روســيا على بيع النفط 
إلى  ملحوظة  بصورة  أقل  بســعر 
كبار العمالء مثل الهند مستقبال، 

ومن املمكن لهــذه اآللية أن تنجح 
من خالل قيام الغرب بربط االلتزام 
بتقــدمي خدمــات التأمــني علــى 
شــحنات النفط بالتزام روسيا في 

املقابل بسقف السعر.
ويهــدف وضع حد أقصى لســعر 
النفط الروســي إلى حرمان روسيا 
من االستفادة من ارتفاعات األسعار 
في ســوق الطاقة من ناحية وإلى 
اإلســهام في حتقيــق التهدئة في 

أسواق النفط من ناحية أخرى.
إلى ذلــك، قالت الواليــات املتحدة 
 20 إن تسع شــركات ستشــتري 

مليون برميل من النفط في أحدث 
عملية بيع من االحتياطي البترولي 

االستراتيجي.
وقالــت اإلدارة فــي مــارس إنهــا 
ستســحب مليون برميل من اخلام 
يوميا من مايــو إلى أكتوبر، أو نحو 
180 مليــون برميل مــن احتياطي 
البترول االستراتيجي، الذي يحتفظ 
بالنفط في كهوف على ســواحل 

واليتي لويزيانا وتكساس.
ومن بني الشركات، التي ستشتري 
النفــط، فاليــرو إنرجــي كــورب 
برميل، وموتيفا  4.9 مليــون  بواقع 
 2.1 إنتربرايــزس، التي ستشــتري 
التي   66 وفيليبس  برميــل،  مليون 
حصلت على حق شــراء 950 ألف 
التي  برميــل، وشــيفرون كــورب 
350 ألف برميل. وسيكون  ستحوز 
التســليم بــني 16 ســبتمبر و21 
أكتوبــر. ومنذ مايو، بلغ متوســط 
الســحب من االحتياطي البترولي 
االســتراتيجي 880 ألــف برميــل 
يوميــا، أي أقل من املليــون برميل 
يوميــا املعلنــة في اخلطــة. وقال 
آنذاك  الطاقة  وزارة  باسم  متحدث 
إن ذلك حــدث ألن عطلة الرابع من 
مضافة  مــادة  واســتخدام  يوليو 
لتبريد النفط اخلام من أجل النقل 

أبطآ بعض العمليات.
في  البنزين  أســعار  وانخفضــت 
الواليــات املتحــدة مــن أكثر من 
خمســة دوالرات للجالون في وقت 
ســابق هذا الصيف إلــى أقل من 

أربعة دوالرات للجالون اخلميس.
وقال ديفيد تورك، نائب وزير الطاقة 
النفــط  أســعار  إن  األمريكــي، 
والبنزين تراجعت جزئيا بسبب بيع 
االستراتيجي  البترولي  االحتياطي 
وعمليات الســحب املنســقة من 

احتياطيات النفط في دول أخرى.
االحتياطي  بيــع  اإلدارة  ووصفــت 
البترولي االســتراتيجي بأنه جسر 
لتحقيــق التــوازن بــني العــرض 
والطلب مع زيــادة املنتجني احملليني 

لإلنتاج.

الصباح الجديد - متابعة:
اوردت وزارة الدفــاع التركيــة امس 
أخريــني  ســفينتني  إن  الســبت 
غادرتا موانــئ أوكرانيا املطلة على 
وكانت  نفسه،  أمس  األسود  البحر 
إحداهما محملة بأول شحنة قمح 
مبوجب  تصديرهــا،  يتــم  أوكراني 

اتفاق توسطت فيه األمم املتحدة.
وبحسب “رويترز”، غادرت 14 سفينة 
حتى اآلن أوكرانيا خالل األسبوعني 
املاضيــني، فــي أعقــاب اتفاق مع 
روسيا يســمح باستئناف صادرات 
احلبوب مــن موانــئ أوكرانيا على 
البحر األســود، وذلك بعد توقفها 

مدة خمسة أشهر جراء احلرب.
ومت التوصل إلى االتفاق، بوســاطة 
األمم املتحدة وتركيا، الشهر املاضي 
وســط مخــاوف أن يــؤدي فقدان 
إلى  األوكرانية  احلبــوب  إمــدادات 
وتفشــي  الغذاء،  فــي  حاد  نقص 

مجاعة في أجزاء من العالم.
الســفينة  أن  الــوزارة  وذكــرت 
سورموفســكي، التــي ترفع علم 
بيليز، غادرت ميناء تشورنومورسك 
 3050 متنها  وعلى  أمس  األوكراني 
طنا مــن القمح فــي الطريق إلى 
إقليــم تكير داج في شــمال غرب 

تركيا.
وكانت هذه أول شــحنة قمح من 
إلى جانب  التي شــكلت  أوكرانيا، 
روســيا نحو ثلث صــادرات القمح 
العامليــة قبل 24 شــباط )فبراير( 
تصفه  ما  أطلقت موسكو  عندما 
لنزع  خاصة”  عســكرية  “بعملية 

سالح جارتها.

وتبقــى ألوكرانيا نحــو 20 مليون 
طن من احلبوب من محصول العام 
املاضــي، في حني يقــدر محصول 
 20 القمح هذا العــام أيضا بنحو 
إن  الوزارة:  مليون طن. كما قالــت 
السفينة ستار لورا، التي ترفع علم 
جزر مارشال، غادرت ميناء بيفديني 
وعلى متنها 60 ألف طن من الذرة.

وحتى اآلن كانت معظم الشحنات 

من  االتفاق  مبوجــب  غــادرت  التي 
أو  احليواني  بالعلف  اخلاصة  احلبوب 

الوقود.
ولم يتم حتى اآلن إرســال شحنات 
إلى الدول األكثر عرضة خلطر أزمة 
غــذاء عاملية، لكــن أوكرانيا قالت 
اخلميس: إن ســفينة من املقرر أن 
تصل إلى املينــاء وتنقل حبوبا إلى 

إثيوبيا.

ويفتش مركز التنســيق املشترك، 
حيــث يعمــل أفــراد من روســيا 
املتحدة،  واألمم  وتركيــا  وأوكرانيــا 
جميــع الســفن في إســطنبول 
مبوجب االتفاق الذي توســطت فيه 

األمم املتحدة.
لتتبع  رفينيتيف  بيانــات  وأظهرت 
السفن أن الســفينة رازوني، وهي 
أول ســفينة تغادر أوكرانيا مبوجب 

االتفاق، رســت في تركيا اخلميس، 
أمس،  إلى مصــر  توجهــت  حيث 
بعد أن رفض أول مشــتر للشحنة 
في لبنان تســلمها بسبب تأخرها 

خمسة أشهر.
وقالت شــركة توروس، وهي وكيل 
شــحن، التي تدير عمليــة تفريغ 
حمولــة الســفينة رازونــي فــي 
الســفينة  إن  اخلميس:  يوم  تركيا، 
ســتفرغ 1500 طن مــن حمولتها 
من الذرة البالغــة 26527 طنا في 
الكمية  وإن  تركيا،  بجنوب  مرسني 
الباقية ستذهب إلى مصر. ورست 
التي  ياجتشي،  رحمي  الســفينة 
غــادرت أوكرانيا الثالثــاء متوجهة 
الطرف  علــى  إســطنبول،  إلــى 
الشــمالي ملضيق البوســفور في 
إســطنبول أمــس، بينما رســت 
التي  جناتــي،  مصطفى  ســفينة 
يوم  إيطاليا  إلــى  متوجهة  غادرت 

األحد، على الطرف اجلنوبي.
ومتت املوافقة على سفر أربع سفن 
أخرى إلى أوكرانيا بعد أن فتشــها 
فريق من مركز التنســيق املشترك 
في إســطنبول. وقالت وزارة الدفاع 
التركية أمس األول: إن السفن التي 
وصلت إلى أوكرانيا يجري حتميلها.

ولم يتضح بعد متى ستغادر هذه 
الســفن. وقالــت األمم املتحدة: إن 
مــن املتوقع أن يزداد عدد الســفن 
القادمة ألوكرانيا بعد االتفاق على 

بيع احلبوب.
وبحســب “الفرنسية”، أعلنت األمم 
املتحدة أن أول ســفينة مستأجرة 
مــن املنظمة الدوليــة يفترض أن 

أوكرانيا مبوجب  احلبوب مــن  تنقل 
اتفــاق لتخفيــف أزمــة الغــذاء 

العاملية، رست في أوكرانيا أمس.
العاملي  األغذيــة  برنامــج  وذكــر 
التابــع لألمم املتحدة أن الســفينة 
إم في بريف كومانــدر التي غادرت 
إلى  وصلت  األربعــاء،  إســطنبول 
يوجني شــرق أوديســا على البحر 

األسود.
وقال تومسون فيري املتحدث باسم 
البرنامج: إن الســفينة ســتنقل 
القمــح األوكرانــي الذي اشــتراه 

برنامج األغذية العاملي.
وأضاف “أنها أول شــحنة إنسانية 
من املســاعدات الغذائية في إطار 
االتفاقية لنقــل احلبوب من البحر 

األسود”.
فــي 22 يوليــو، وقعــت كييــف 
وموســكو اتفاقا تاريخيا مع تركيا 
احلبوب  شحنات  تصدير  الستئناف 
مــن البحــر األســود بعــد احلرب 

الروسية - األوكرانية.
ودشــنت تركيا مركــزا خاصا في 
البحر  إســطنبول عنــد مصــب 
عمليات  على  لإلشــراف  األســود 
مســؤولون  فيه  ويعمل  التصدير، 
األطراف  من  وعســكريون  مدنيون 
املتحاربة ومندوبون من تركيا واألمم 

املتحدة.
وقام برنامج األغذية العاملي بشراء 
30 ألف طــن من القمح األوكراني. 
وتبلغ سعة السفينة 23 ألف طن.

الكمية  فيري: “سيتم حتميل  وقال 
املتبقية ونقلها على من ســفينة 

أخرى قريبا”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أوروبا لشــتاء عصيب مع  تســتعد 
في  الديــزل  مســتويات  انخفــاض 
من  وتخوفها  التخزين  مســتودعات 
التداعيــات الكبيرة، التي ســتترتب 
على بــدء ســريان عقوبــات االحتاد 
األوروبــي على إمــدادات النفط اخلام 
خاصة  الروســية،  املكررة  واملنتجات 

على الصناعات والسائقني.
ويعد الديزل، إلــى جانب أنواع الوقود 
املقطــرة األخرى مثل زيــت التدفئة 
وزيت الغاز، شــريان احلياة للصناعات 
مع استخدامه في عديد من األغراض، 
من تشــغيل محطــات الطاقة إلى 
تدفئة املنازل، إضافة إلى استخدامه 

كوقود للمحركات.
وعندما تدخلت روســيا عسكريا في 
أوكرانيا، التي تزود أوروبا بنحو 60 في 
املائة مــن احتياجاتها مــن الواردات، 
الديــزل بصدمة مع  أصيبت ســوق 
االنقطاع  أساس  على  أسعاره  ارتفاع 

احملتمل لتلك اإلمدادات.

الســتة  فارق  ارتفع  لـ”رويترز”،  ووفقا 
أشــهر في العقــود األوروبية اآلجلة 
للديــزل إلى تراجع قياســي بلغ نحو 

600 دوالر للطن.
ويتم تــداول األســعار احلالية بعالوة 
للتسليم،  املستقبلية  األسعار  على 
ما يجعــل من غير اجملــدي اقتصاديا 

للتجار تخزين الديزل وجني األرباح.
وقال أحــد املتداولــني األوروبيني “لن 
يقوم أي شخص بكامل قواه العقلية 
بوضــع الديزل فــي اخلزانــات بهذه 

املستويات”.
ونتيجة ذلــك هي انخفاض مخزونات 
حتتفظ  التي  األوروبية،  التقطير  نواجت 
بها املصافي إلى ما هو أقل بكثير من 

متوسطاتها التاريخية.
شــركة  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
“إنسايتس  الهولندية  االستشــارات 
جلوبــال” أن مخزونــات الديزل وزيت 
الغاز في املواقــع التجارية في مركز 
أمســتردام- روتــردام- أنتويــرب أقل 

بكثير من املتوسط التاريخي.

وممــا زاد الطني بلــة أن الطقس احلار 
واجلــاف للغاية فــي أوروبــا أدى إلى 
انخفاض منســوب املياه بشكل غير 
معقول في نهــر الراين، وهو ممر مائي 
رئيــس لنقــل الناقــالت، التي حتمل 
الضخمة  النفط  الوقود من مصافي 
واخلزانات في مركز أمستردام- روتردام- 

أنتويرب إلى أملانيا وفرنسا وسويسرا.
يفضل  احلاليــة،  املســتويات  وفــي 
أصحاب الناقــالت حتميلها بنحو ربع 
طاقتها التي تــراوح بني ألفني وثالثة 
آالف طن أو أقــل لتجنب اصطدامها 
بقــاع النهــر. وأدى ذلــك إلى حدوث 
اختناقــات كبيــرة على طــول املمر 
املائي ورفع أسعار الشحن في بعض 

املناطق إلى مستويات قياسية.
وفي أملانيا قاطــرة االقتصاد األوروبي، 
تقترب مرافــق تخزين الغاز الطبيعي 
املتمثل  األملانية  من هدف احلكومــة 
فــي ملء 75 فــي املائــة منها، على 
الرغم من انخفــاض واردات الغاز من 

روسيا.

 70.4 األملانية  الغــاز  وامتألت خزانات 
في املائة، من ســعتها حتى األربعاء، 
وفقــا للبيانات التي نشــرها املوقع 
اإللكترونــي “أوروبا للبنيــة التحتية 

للغاز” اجلمعة.
وينــص قانون جديد فــي البالد على 
وجوب ملء مرافــق تخزين الغاز مبا ال 
أرباع ســعتها بحلول  يقل عن ثالثة 

األول من سبتمبر.
وفي ضوء احلرب الروسية على أوكرانيا 
والعقوبات الغربية ضد روسيا الناجتة 
عنها، خفضت موســكو شــحنات 
الوقــود والغاز الطبيعــي إلى عديد 
من الدول األوروبية، مبا في ذلك أملانيا. 
املاضي  وتضخ روســيا منذ األسبوع 
الغــاز ألملانيا عبر خــط “أنابيب نورد 
سترمي 1” بنســبة 20 في املائة فقط 

من سعته.
واتفقت احلكومة األملانية على إصدار 
مرسوم خاص بفرض رسم على الغاز، 
من شأنه أن يؤدي إلى رفع أسعار الغاز 
للمستهلكني بدءا من اخلريف املقبل.

مكاسب أسبوعية ألسعار النفط بنسبة 3 % 
وتوقعات بتقلبها يوميا حتى نهاية العام بغداد ـ الصباح الجديد :

األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابل الدينار العراقي بشــكل طفيف، امس 
بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  الســبت، في 

بغداد.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليــوم  148550 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر 
أمريكــي، فيما ســجلت االســعار اخلميس 

املاضي 148600 دينار.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار 
لكل 100 دوالر، بينما بلغت أســعار الشــراء 
148000 دينــار. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كردســتان، فان بورصة الــدوالر ال تتداول ايام 
العطل الرسمية فيها، اال ان محالت الصيرفة 
باألسواق احمللية تداولت الدوالر فيها حيث بلغ 
سعر البيع 148600 دينار مقابل كل 100 دوالر، 

وسعر شراء 148500 دينار مقابل 100 دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أغلق خام البصرة الثقيل على مكاسب سعرية 
األســبوع املاضي، لتلحق مبكاسب خامي برنت 

واالمريكي.  
وأغلــق خام البصــرة الثقيل في آخر جلســة 
له من يوم اجلمعة املاضــي، على ارتفاع مبقدار 
3 دوالرات ليصــل الى 93.60 دوالرا، ويســجل 
3.52 دوالرات، مبا  مكاســب اســبوعية بلغت 
يعادل %3.91. واغلق خام برنت في آخر جلســة 
على انخفاض في آخر جلسة له من امس األول 
اجلمعة مبقــدار 1.45 دوالر ليصــل الى 98.15 
دوالرا، اال انه ســجل مكاسب اسبوعية بلغت 

3.23 دوالرا او ما يعادل 3.4 %.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصــرف “الرافدين” احلكومي، عن اطالق 
ســلفة جديدة قدرها عشــرة ماليــني دينار 

للطلبة واساتذة اجلامعات العراقية.  
وقال مصــرف الرافدين، إنــه يعلن عن “منح 
ســلفة عشــرة ماليني للطلبة واالســاتذة 
والباحثني في الدراســات العليا في اجلامعات 
لتمويل كلف  واالهليــة  احلكومية  العراقية 

بحوثهم”.
وأشار الرافدين إلى أن “الفائدة احملددة للسلفة 

أربعة باملئة وبتسديد على مدى سنتني”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملة الصعبة للدوالر خالل األسبوع املاضي 

أكثر من مليار و85 مليون دوالر. 
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
خالل االسبوع املاضي لأليام االربعة التي فتح 
بها املزاد )االحد واالثنــني واالربعاء واخلميس( 
مليــارا واحدا و85 مليونا و674 الفا و 96 دوالرا 
مبعدل يومي 271 مليونا و418 الفا و74 دوالرا، 
منخفضــا مبقدار %0.32 عن االســبوع الذي 

سبقه. 
واضاف املصدر ان اعلى مبيعات للدوالر خالل 
األسبوع املاضي كان ليوم االربعاء حيث بلغت 
فيهــا املبيعات 288 مليونــا و442 ألفا و352 
دوالرا، فيمــا كانت أقل املبيعــات ليوم االحد 
التي بلغت فيها املبيعــات 248 مليونا و335 

ألفا و323 دوالرا. 
واشــار الى ان معظم هــذه املبيعات ذهبت 
على شــكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 
اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع الــدوالر احملول 
حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى البيع 

النقدي  1460 دينارا لكل دوالر.

انخفاض طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد 

ثقيل البصرة يغلق على 
مكاسب األسبوع الماضي

عشرة ماليين دينار.. 
سلفة جديدة للطلبة 

وأساتذة الجامعات 

مبيعات البنك المركزي 
تجاوزت المليار دوالر في أسبوع

اول شحنة قمح اوكرانية ضمن اتفاق تصدير الحبوب ستصل تركيا

أوروبا تنتظر شتاء عصيبا..

انخفاض مخزونات الديزل يهدد الصناعات ومحطات التدفئة المركزية
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/476
التاريخ: 2022/7/26

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة بتاريخ 
2022/7/26 برئاســة اللواء الدكتــور احلقوقي عمار ماهر عبد احلســن 
وعضويــة كل من اللواء احلقوقي عباس ناصــر غريب و العميد احلقوقي 
عادل مطشــر جلود واصدرت حكمها اآلتي بعد التدقيق واملداولة باسم 

الشعب:
القضية املرقمة )2022/476(

اسم املشتكي: احلق العام
اسم اجملرم الغائب/ املفوض محمد جاسم خماس غضبان الشريفي

املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشات
املادة القانونية: )32( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكم على اجملرم )املفوض محمد جاســم خماس غضبان الشريفي( 
بالسجن ملدة )سبع ســنوات( وفق احكام املادة )32/أوال( من )ق-ع-د( رقم 
)14( لســنة 2008 املعــدل وبداللة املــواد )61/أوال( و )69/أوال( من )ق-أ-د( 
رقم )17( لســنة 2008 الختالســه الهوية الوزارية التي بذمته واملرقمة 
)1792755( الصادرة مــن وزارة الداخلية والتي اســتصحبها معه عند 

غيابه بتاريخ 2021/9/5.
2. تضمينه مبلغ مقداره )3،750( ثالثة االف وســبعمائة وخمسون دينار 
عــن قيمة الهوية الوزارية املوصوفة اعاله اســتنادا الحــكام املادة )32( 
ثانيا من )ق ع د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل تســتحصل منه بالطرق 

التنفيذية.
3. اعتبار جرميته اعاله مخلة بالشرف استنادا للمادة 21/أ-6 من ق ع رقم 

111 لسنة 1969 املعدل.
4. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا الحكام املادة )38/اوال( 
من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتســاب احلكم الدرجة 

القطعية
5. إعطاء املوظفني العموميني صالحيــة إالقاء القبض عليه أينما وجد 
لتنفيــذ احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
6. تعميــم اوصاف الهوية املوصوفة اعاله على كافة مديريات قوى االمن 

الداخلي.
7. تنزيل الهوية الوزارية املرقمة اعاله من الذمة بعد دفع مبلغ التضمني 

واكتساب قرار احلكم الدرجة القطعية.
8. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من 

)ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
9. حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )رفاه محســن صالح( البالغة 
)30,000( ثالثــون الــف دينار عراقي تصــرف له من خزينــة الدولة بعد 

اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اســتنادا الحكام املادة )60/سادسا( من 
)ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز استنادا الحكام 

املادة )71/ أوال وثانيا( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2022/7/26.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

رقم االضبارة / 2022/701
التاريخ/ 2022/8/2

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الناصرية ســهام املدين في 
العقار تسلســل 1601/110 جزيــرة الواقع في 
الناصرية الشــرقية العائــد للمدين امينة جبر 
علــوان احملجوز لقــاء طلب الدائــن عقيل عودة 
كاظم البالــغ 40،000،000 مليــون دينار فعلى 
الراغــب بالشــراء مراجعة هــذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يومــا تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشــرة 
من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري.
املنفذ العدل
علي عودة حنيحن

املواصفات: 
ناصرية/الشــرقية  ورقمــه:  موقعــه   -1

1601/110جزيرة
2- جنسه ونوعه: دار سكن

3- حدوده واوصافه: العقــار مبني من الطابوق 
ومسقف بالشليمان.

4- مشــتمالته: مفرزة الى ثالث دور بصورة غير 
رسمية

5- مساحته: 293/33 م منها 1440 سهم عائدة 
للمدين )امينة جبر علوان(

6- درجة العمران/ وسط
7- الشــاغل/ الدار االول )ســلوى حنون( الثانية 
)عبــاس إبراهيم عبد علي( الثالثة )شــنان عبد 

األمير باقر(
8- القيمة املقدره / 56،250،000 ستة وخمسون 

مليون ومائتان وخمسون الف دينار

7 اعالن

الى :الشركات الراغبة باالشتراك في املناقصة 
م/أ ب خ /2022/5 مضخات غاطسة قدرة )2حصان(عدد 400

يســر )وزارة النفط /شركة توزيع املنتجات النفطية (بدعوة مقدمي العطاءات 
من الشــركات املصنعة والرصينــة او وكالئها االقليميــني لتقدمي عطاءاتهم 
لتجهيز املود اعاله (وحسب املناشىء املطلوبة وبالكلفة التخمينية املوضحة 

ادناه :-

1-متطلبات التأهيــل املطلوبة :)شــهادة وعقد التأســيس ،وكالة مصدقة 
االعمال املماثلة ،وصل شراء املناقصة ،كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة 

للضرئب(
2-بأمكان املناقصني الراغبني شراء وثائق املناقصة التي ستكون متوفرة ابتداءا 
من يوم االربعاء املصادف 2022/8/10 بعد تقدمي طلب حتريري الى قسم املشتريات 
اخلارجية وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500000خمســمائة الف دينار 

عراقي(غير قابلة للرد 
3-ســيتم عقد مؤمتر االجابة عن استفسارات املناقصني في مقر الشركة يوم 

االربعاء املصادف 2022/8/31 )الساعة العاشرة صباحا(.
4-يتم تسليم العطاءات الى العنوان األتي )العراق /بغداد/الدورة/مجمع مصفى 
الدورة /شركة توزيع املنتجات النفطية /جلنة فتح العطاءات املركزية (في موعد 
الغلق احملدد املصادف االثنني 2022/9/26.العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم 
فتح العطــاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهــم الراغبني باحلضور في 

صباح اليوم التالي للغلق.
5-على مقدم العطاء ملىء القســم الرابع من الوثائق القياسية ويقدم ورقيا 
ومختوم باخلتم احلي للشركة مقدمة العطاء وفي حالة عدم التزامه مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بالقسم الرابع منها سيتم استبعاد عطاءه .
6-على مقدم العطاء ان يجهز جدوال مشــابها للمواصفات الفنية املنصوص 
عليها في القســم السادس من الوثيقة القياســية اليضاح كيفية تطابقها 
مع املواصفات املطلوبة باالضافة الى ملىء حقل )موعد التســليم املقترح من 
مقدم العطاء( من جدول قائمة السلع وجدول التسليم في القسم املشار اليه 

اعاله 
7-شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ األسعار .

8- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية فيعتبر اليوم التالي موعدا لغلق 
املناقصة .

9-تتحمل الشركة الفائزة باالحالة اجور النشر واالعالن .
-للمزيد من التفاصيل باألمكان زيارة املواقع التالية :-

WWW.Oil.gov.iq موقع وزارة النفط االلكتروني*
WWW.opdc.gov.iq موقع الشركة االلكتروني*

اواالتصال على :-
for_pur@opdc.oil.gov.iq البريد االلكتروني لقسم املشتريات اخلارجية*

حسني طالب عبود
املدير العام
رئيس مجلس ادارة الشركة

ع/ املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 20878

التاريخ: 2022/8/11 

م- اعالن ألول مرة 
رقم املناقصة ) 43-8-2022 ( – وفقا لوثيقة اخلدمات االستشارية 

1-إن جهة التعاقد  [ديوان محافظة واسط  ] قد خصصت املبالغ الالزمة للدفع مبوجب العقد الذي سيصدر بنتيجة إصدار طلب العطاء هذا.
2-إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل (

3-إن جهة التعاقد تدعو املكاتب االستشارية الهندسية والتي لها إجازة صادرة وفقا للتعليمات والضوابط النافذه و بأسلوب املناقصة احملدودة  استنادا الى  املادة 3 – خامسا من 
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة و املادة خامسا -1 من ضوابط رقم 8  امللحقة بالتعليمات أعاله لغرض تقدمي عطاءها للخدمات االستشارية التالية 
) وتســمى فيما بعد » اخلدمات«( [ تقدمي االستشــارات الفنية ملشروع تنفيذ وحدة معاجلة مجاري اجلانب االمين بتقنية TURBO4BIO  في قضاء الكوت ( وفقا للمهام املثبتة في 

الشروط املرجعية للمشروع واملثبتة كذلك في مسودة العقد .
4-على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا 

.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات  علما ان موقع احملافظة الرسمي واخلاص بالتبليغات  cd@wasit.iq للبريد االلكتروني
5- ميكن مراجعة تفاصيل اخلدمات االستشارية عبر الشروط املرجعية الواردة في القسم اخلامس.

6- سيتم متويل هذه املهمة االستشارية من حسابات مشاريع تنمية االقاليم للمحافظة لسنة 2021 .
7- ال ميكن حتويل هذه الدعوة إلى شركة أخرى أو ائتالف آخر.

8- على الراغبني بشراء وثائق املناقصة مراجعة على العنوان )[ ديوان محافظة واسط – جلنة الفتح -سكريتر جلنة الفتح -قاعة االجتماعات ( بعد دفع قيمتها البالغة )250000( 
الف دينار)غير قابلة للرد (  وابتداءا من تاريخ نشر اإلعالن . و يتوجب تقدمي  العطاءات على العنوان [ ديون محافظة واسط – جلنة الفتح -سكريتر جلنة الفتح -قاعة االجتماعات ]  
لغاية يوم ) 30-8-2022 ( املصادف )   الثالثاء   (  الساعة 12  ظهرا وبخالف سوف يتم رفض العطاءات التي تصل بعد التاريخ احملدد. وسوف يتم فتح العروض الفنية في التاريخ  

واملكان أعاله الساعة 12 ونصف ظهرا .
9- يجب ان يتم  شــراء و تقدمي العطاء من مدير املكتب او من اخملول بوكالة رســمية ال تزيد مده صدورها عن 3 اشهر بالنسبة للمكاتب االهلية اما احلكومية فيتم تقدميها من 

مدير املكتب او مبوجب كتاب تخويل التزيد مدة صدوره عن 3 اشهر  .
  مدة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة .

  إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
10- إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

11-   يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة
12- يجب  مراعاة و توفير املتطلبات التالية:

أ - تعريف مبقدم العطاء ويتضمن:        
• االسم والسيرة املوجزة. 

• مجال االختصاص.
• وثائق التسجيل واالعتماد )إن وجدت(. 

ب - وصف اخلبرة السابقة لتنفيذ مشاريع مماثلة. 
ت - املؤهالت الفنية )وفق ما مطلوب في الشروط املرجعية(. 

ث - اخلبرة في تنفيذ املشاريع في جمهورية العراق )إن وجدت(. 
ج - أية شهادات تقديرية ممنوحة لالستشاري. 

ح - أية معلومات أخرى تودون تقدميها إلثبات أهليته بهذه املهمة .
خ - الوثائق والبيانات املطلوبة واملثبتة في الوثيقة القياسية للمشروع .

د - تقدمي كامل الوثيقة مختومة وموقعة من قبلكم بعد ملئ اجلداول واملالحق املطلوبة مع التأكيد على عدم تضمني استمارة العرض الفني مبلغ العطاء وبخالفة يتم استبعاد 
العطاء .

1- يحق جلهة التعاقد -ديوان محافظة واســط قســم العقود أن تطلب من مقدمي العطاءات احلضور لتقدمي شــرح وتوضيح ملؤهالت االستشاري وإمكانياته لتنفيذ مثل هذه 
املهمة.   

2- ستقوم جهة التعاقد باختيار االستشاري املؤهل من االجراء األول وفق أسلوب )اجلودة والتكلفة(، بناء على بيانات االهتمام املقدمة وتطلب تقدمي مقترح يشمل اجلانبني الفني 
واملالي فيما يتعلق باملهمة.

4- معلومات عن كادر مقدم الطلب )السيرة الذاتية للكادر وخبرات املوظفني( .
5- براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب للمكاتب العراقية أصلية ومعنونة الى محافظة واسط .

6- املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري واجازة املكتب .
13- مــع مراعــاة الفقرة 14 ادناه يجب ان يتم تقدمي العرض املالي  بضرف مختوم  ومغلق وكذلك يقدم العرض الفني بضرف مختوم ومغلق  ويثبت علي الظرفني اســم العطاء 
واســم اجلهة االستشارية ورقم املناقصة وفق درجة اجلهات االستشــارية وخبرتها واعمالها املماثلة  ويجب ان يتضمن جميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في اإلعالن و ورقة بيانات 
العطاء ومن ثم يوضع في ظرف  واحد مغلق ومختوم  و يجب ان ال يتضمن العرض الفني أي سعر للعطاء  وبخالفة يستبعد العطاء ويجب االطالع على القسم الثاني – تعليمات 

الى االستشاريني – ثانيا  وثالثا .
14- علــى مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عــدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من 

الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
15- في حاله عدم استجابتكم للمتطلبات والشروط املثبتة في )وثيقة اخلدمات استشارية للمشروع اعاله(  وشروط االعالن يتم استبعاد العطاء لذا يقتضى التنويه.

16- يحق جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى في حالة عدم اســتكمال 
االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك.

17- على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او عبر البريد 
االلكتروني cd@wasit.iq  وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

18- مدة تنفيذ املهمه هي )1000( يوما واملبلغ اخملصص لها هو )494,450,000( 
19- سيتم عقد مؤمتر خاص باملشروع يوم األربعاء  املصادف   24-8-2022  في  مديرية مجاري واسط - املشاريع

مع التقدير
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينية مع األدوات االحتياطية ااملنشأت
والتدريب

1,776,860 دوالرامريكي او ياباني1

اوربي )املاني ،املمكلة املتحدة 2
1,551,910 دوالر،ايطالي او فرنسي(

اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن

رئيس احملكمة

اللواء احلقوقي
عباس ناصر غريب

عضو

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة

في صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 8632
التاريخ: 2022/8/11

قّدم املواطن )عبداهلل محمد حســن عطيه( طلبا يروم فيه تسجيل اللقب لقيده وجعله )اجلبوري( بدال من )فراغ( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خالل )10( يوما من تاريخ نشــر اإلعالن وبعكســه سيتم النظر في الدعوى وفق احكام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016 .  
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة العام
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املعرفة(  بـ)تفاحــة  أنــا  أدعــوه  هذا ما 
تفاحــة آدم. إثارة فضول القارئ للمتابعة 
والتســقط. مــن اآلن لن يكــون القارئ 
للوقائع  ومتابعــاً  بل  فحســب،  متلقياً 
واألحداث ومن ثم مشاركاً في تشكيلها 
أو إعادة تشــكيلها، مبا مينــح القارئ رؤيا 
تخرج احلدث من إطاره الزمني في املاضي 
لتمنحــه أفقاً في واقع حيــاة العراقيني 
ما بعد  2003. هــذه املواجهة مع القارئ 
كما شــعرت بها، ســتترك فســحة أو 
نافذة للحــوار مع الكاتب إضافة إلى نوع 
من اإللفة. ســيبحث القارئ عن صورته 
وصوته في هذه الســرديات. فالعراقيون 
على مدى عقود هم ارتــال من الضحايا 

املتناسلة .
مــن خالل قراءاتي ألعمــال الكاتب )كرمي 
كطافة( التي ســبقت هــذه الرواية؛ لم 
املنكوب  لإلنســان  أجده ســوى منحازاً 
تكتســب  لذلك  واملســحوق.  واملهمش 
الكتابة عنده فعــل املقاومة. يواصل في 

ســردياته ترميم الذاكــرة العراقية التي 
عملت نظم االســتبداد علــى إعطابها 
بوســائل متنوعة وتركها أسيرة املقارنة 
بني الســيء واألسوأ وكما يقال بالعامية 
)بــني اخلراء واألخرأ(. عمليــة نقد املاضي 
ودفعه في إجتــاه تطوير وعي نقدي لواقع 
احلال وآفاق املســتقبل الذي ال تلوح فيه 

سوى العواصف الطاحنة.
) ذاكــرة يد(  الرواية  شــخصيات هــذه 
مدروســة بعنايــة ومنحوتــة باناقة بال  
افتعال أو تكلف في تشــكيلها. أُعطيت 
لها مســاحتها الكافية في التعبير عن 
نفسها. شــخصيات ليس لها خيارات أو 
بخيــارات محدودة جداً فــي ظل النظام 
باخلوف ومدفوعة  الشمولي. مســكونة 
لإلجابــة عن ســؤال وحيــد: كيف تأمن 
اســتمرار حياتها في ظل حصــار جائر؟ 
محكومــة بالقــدر، لكنه ليــس القدر 
الشــمولي  النظام  قــدر  وامنا  الغيبــي 
املفروض عليها، في احلياة وفي املوت، وفي 
سعادتها أو بؤسها. بل حتى الوجه اآلخر 
للضحايــا؛ الذي يعتقد نفســه محمياً 
باعتباره جــزءاً من النظــام، رجال األمن 
و)الشمامني( كتبة التقارير األمنية، حتى 
هؤالء ظهروا أنهم محكومون بذات القدر 

املفروض على اجلميع. 
كان صــوت الــراوي )صــالح( فــي هذه 
الســردية جتســيداً لشــخصية شعب 
)األفعــى  بلعبــة  منكــوب ومحكــوم 
والســّلم( )احلّية والدرج(. جاء تعبيراً عن 
ذلك احلقد االنســاني املقــدس ضد هذا 
الذي  الشمولي،  الفكر  واليات  االستبداد 
ما زال العراقيون محكومني بها الى يومنا 
هذا. شعب اكتسب مهارات للتعايش مع 
اخلوف. )اجلالد دائمــا على حق  والضحية 
هو املذنــب ص/ 84(. فالبعثي الشــّمام 
موجود حسب الطلب... ) كلما وقع بيدي 
كتاب لقراءته، يســكنني هاجس طيلة 
القــراءة، أهذا الكتاب ممنوعــاً( . انه زمن 
بيروكوســت املضياف والذي من املفروض 
أن يناســب حجم ضيفه حجم ســريره. 
ولترتيب هذا االتفــاق بني طول الضحية 
وطول السرير، ينبغي للساطور أن يعمل 
لقطع األطراف الزائدة، أو سحب األطراف 

الناقصة عن السرير. 
هــل هــو قدرنــا كعراقيــني أن نبقــى 
محكومــني بنظــم واليــات االحــزاب 
الشمولية؟ ليس هذا فقط، بل ومطولباً 
منا ليس فقــط التعايش ضمن نســق 
السلطة وإمنا متجيدها. ما أن يذهب جالد 
حتــى ياتي معارض للجــالد ويتحول الى 
جالد اخر. دائرة العنف الالمنتهية في هذا 

البلد قمة وقاعدة. دائرة العنف العراقية 
املقتصر إنتاجها على انتاج او اعادة انتاج 
سالســل الضحايا واجلالديــن، بحيث ما 
أجتمع عراقيان اال وجمعهما البكاء. يبدو 
أن اجلالد واملعارض ينهالن من نفس املنبع 
املرتبط بالفكر الشمولي فكراً وسلوكا. 
موقعه الالحق في هرمية الســلطة هي 

التي حتدد قدرته في استعمال العنف. 
أنها مــن الســرديات التي جتســد ثأرنا 
جميعــاً من هــذه األنظمة املتناســلة. 
وأجد أن ضغط هــذه الفكرة رمبا جعلت 
)الكاتــب( اقــل تخفياً في هــذه الرواية 
عما عرفته ســابقاً أو عما ألزم نفســه 
بــه. وليكن كذلك فهو كمــا يبدو لي، ال 
يخشــى ذلك كثيراً بســب حجم االلم 

للمأســي التي اغرقــت حياتنا واالخفاق 
في تشــكيل عالم اخر وخيبــة املرجتى، 
هنا ميتزج صوت ) العالم الداخلي( للراوي 
والكاتب والقــارئ. أنه صوت الغريق الذي 
لن يجد قشــة يتعلق بها. أنها مأســاة 
جماعية تنطق بصــوت واحد دون الوقوع 

في مرثية الضحية.  
في مناجاة حسن الكرعاوي ) صوت أخر( 
من أصوات الرواية؛ مناجاته مع اهلل قبل 
قطع كفــه والتي هي قطعة من التوحد 
الصوفي بني املنكــوب واخلالق )يا الهي.. 
أنت القادر املقتدر. أنــت العالم بحالنا.. 
اال تدلني أين خيانتــي..؟ قالوا أني خنت 
الوطن .. وال أدري عــن اي وطن يتحدثون.. 
الوطن الوحيد الذي أعرفه أكل مني يدي 

اليسرى ) في احلرب( وترك ما بقى معطوبا 
.. االن الوطــن يريــد مني كفــي اليمنى 
باكملهــا ص/ 199 (. تصعد دراما النص 
ولكن )الكاتب( ال يذهــب بالقارئ بعيداً، 
ال يلبث أن يعيــده الى االرض في صياغة 
مفهوم الوطن. هذا الوطن الذي ال يشبع 
مــن القرابني. لكــن، ملن هــذه القرابني 
وملاذا وهل هــي قدرنا ومتى يتوقف اؤلئك 
العاجية  بروجوهم  الذين يجلســون في 

مجبريننا على دفع هذه اجلزية؟
حســن الكرعــاوي الــذي تعطلت كفه 
االيرانية،  العراقيــة  احلرب  اليســرى في 
حني توسل قاضي األمن ان يقطعها بدل 

اليمنى. أجابه املوصوف قاضياً:
- أن يدك اليســرى ضحيت بها من أجل 
الوطــن .. لكنــك االن باليمنى قد خنت 

الوطن. ص/ 199
هــذا الوطــن املنكوب ســيختصربكل 
)ماهو  ص/47  الوطني  بالســؤال  رمزيته 

سعر الصرف اليوم؟( )شڰـد السعر..؟  
ومن ســخرية القــدر أن يكــون أول وفد 
رســمي يدخل البيت االبيض بعد 2003 
هو وفــد مقطوعي االكف واملوســومة 
جباههــم. بعد أن جتشــم أحد منتجي 
األفــالم الوثائقية األمريكــي )دان نورث(، 
علــى تأمني حملــة تبرعات مــن جهات 
إحدى  فــي  لتأمني عالجهم  مختلفــة، 
املستشــفيات األمريكيــة. لكــن حتى 
هــذه النهاية التــي تبــدو مفرحة، لم 
يتركها الكاتب متــر بدون )تلغيم( احلدث؛ 
أن الضحايــا حتولوا إلى رأســمال لتدوير 
املسحة األخالقية التي اتصف بها احملتل، 
ليعاد استثمارها في التغطية على حدث 
آخر ال يقل بشــاعة عن احلدث األول. ومن 
اجل ان يكمل الكاتب نســج بساطه من 
خيوطه املتنوعة وليعلن صرخة شــعب 
ووطن سيلقى الحقاً في مهب الريح، يبرز 
هنا صوته واضحاً من خالل سؤال يضعه 
لوزير  أمريكي موجه  على لسان صحفي 

الدفاع وبحضور الضحايا:
ـ أيصح ســيدي الوزير القول؛ أن نتيجة 
حربنا هــي هذه التــي نشــاهدها اآلن 
أمامنا )يشير إلى الضحايا( اجلالسني في 
القاعة، بدل عثورنا على أســلحة الدمار 
الشــامل املزعومة؛ حصلنا على ســبع 
ضحايا مجلوبني للعالج. أتســتحق هذه 
النتيجة خســارة أرواح اجلنود األمريكيني 

والتمويل احلربي الهائل/ ص357.
بهذا الصوت الذي بدا لي هو صوت الكاتب 

كرمي كطافة أنهى صفحات روايته. 
ذاكرة يد – حكاية من تابوت االمن. الناشر: 

سطور للنشر والتوزيع. 368 صفحة. 

د. أحمد الشيخ أحمد ربيعة

وضع )كــرمي كطافــة( في هــذه الرواية، 
هيكليــة معماره ومن البدايــة، في إطار 
ضيق دون أن يخفــي معاناته القادمة من 
ضيق هذا اإلطار. قال أنه ســيتحدث عن 
جرمية متدوالة لنظــام تاريخه ملطخ مبا 
ال يحصــى من اجلرائــم والضحايا. احلدث 
التكرار.  باحتمــاالت  ومحفــوف  متداول 
ثم يجد نفســه في وضع ال يقل صعوبة 
عن هــذا؛ أنه ينتمي إلى جتربة سياســية 
وحياتية مختلفــة كلياً عن جتارب ضحايا 
هــذا احلدث، مبا يولد لديــه حيرة التعامل 
مع شخوص احلياة احلقيقية متحولني إلى 
شخوص روائية، دون أن يسقط عليهم من 
جتربته ورؤاه السياسية.  كيف يبعد نفسه 

عنهم وهو يتعامل مع سرده القادم..؟  
هنــا تبــرز مهــارة أو لعبــة أو تقنيــات 
الكاتب، بســحب القارئ إلى مشــاركته 
بدالً مــن بقائه مجرد متلــٍق. من الفصل 
األول املعنــون )حكايــة احلكاية - ســرير 
بيروكوســت( كشــف كل أوراقه للقارئ. 
قال أنه سيتناول قضية )مؤامرة( لعصابة 
خطيرة استهدفت احلزب والثورة والشعب 
احلصار.  تسعينات  في  الوطني  واالقتصاد 
تســببت بصعود ســعر صرف الدوالر. ما 
دفع األجهــزة األمنية إلى جترميهم واحلكم 
اليد  للثــأر؛ قطع  عليهم بعقوبة تنتمي 
جباههم  ووســم  الرســغ  مــن  اليمنى 
بعالمــة )X(. كذلك أعلن للقــارئ أنه لن 
يسقط أفكاره الشــخصية ورؤاه وجتربته 
السياســية على ما سيســرده. حتى أنه 
وفي نهاية الفصــل األول )العتبة األولى( 
كما لو أنه يدفــع القارئ دفعــاً لرقابته؛ 
يســأل: هل حافظت على وعدي لنفسي 
بعدم إسقاط عاملي على عواملهم/ ص18؟ 
هنا أنه يدعو القارئ ليكــون رقيباً عليه. 
أين سيجد هفوة أو عدوالً عن هذا الشرط 

الذي وضعه على نفسه. 
من هذا الســؤال ســيجد القارئ نفسه 
كما وجدتها أنا، مدفوعاً مبتابعة الســرد، 
هل ســيقدم لنا الكاتب مرثيــة جديدة 
للضحايا في زمــن تكاثرت فيه املراثي في 
حياتنــا بعد 2003؟ أم أنه ســيغوص في 
عملية تفكيك بعــض حقائق ذلك الزمن 
باستخدام واقعة محددة أو جزئية من نثار 
كبير وبطابع تسجيلي/ توثيقي، من على 
لســان الراوي الضحية )صالح حسن زناد( 
وهو يتخذ من شــخصية الرئيس )صدام 
حسني( محاوراً صامتاً.. يقول: الرئيس في 

يدي.. وحني أكتب يحاورني..!

»ذاكرة يد» لـ«كريم كطافة«.. حكايٌة من تابوت األمن

كان صوت الراوي )صالح( 
في هذه السردية تجسيدًا 

لشخصية شعب منكوب 
ومحكوم بلعبة )األفعى 
والسّلم( )الحيّة والدرج(. 
جاء تعبيرًا عن ذلك الحقد 

االنساني المقدس ضد 
هذا االستبداد واليات الفكر 

الشمولي، الذي ما زال 
العراقيون محكومين بها 

الى يومنا هذا.

شعر

سينما

»محمد بيومي: الرائد األّول للسينما 
املصرية«

عن »الهيئة املصرية العامة للكتاب«، صدر 
حديثاً كتــاب »محمد بيومــي: الرائد األّول 
للســينما املصرية« للناقــد محمد كامل 
القليوبي. يتتّبع املؤّلف سيرة الكاتب واخملرج 
املصــري )1894 - 1962( الــذي تعّلم فنون 
السينما والتصوير في إيطاليا والنمسا، ثم 
عاد إلى بالده ليؤّسس ســنة 1923 »جريدة 
آمون« املتخّصصة في الفن السابع، ويُخرج 
فيلماً تســجيلياً حول تــوت عنخ أمون في 
العام التالي، كما يوّثــق القليوبي خطابات 
وقصاصــات وتعليقات كتبهــا بيومي عن 
أحوال الســينما وأبرز شخصياتها في تلك 
»املعهد  إنشــاء  املرحلة، ومســاهمته في 

املصري للسينما« عام 1931.

»فلسطني في مرآة الثقافة الروسية«
ودراســة  لألبحاث  العربــي  »املركــز  عــن 

السياســات«، صدر كتاب »فلسطني في 
مرآة الثقافة الروســية« للباحث محمد 
دياب، وفيه يضيء على صورة فلســطني 
في الثقافة الروســية، من خالل كتابات 

احلّجاج الروس إلى الديار املقّدســة منذ 
القرن  الثاني عشــر وحتى بدايات  القرن 
العشــرين، وفــي انطباعــات الكّتــاب 
والشــعراء الروس البارزيــن، وفي أعمال 

تصّور  لوحات ورســوماً  تركوا  رّســامني 
الطبيعة الفلســطينية أو جتّسد أحداثاً 
من تاريخ فلسطني القدمي، وفي مقاربات 
مؤّرخني ومســتعربني بارزين في القرنني 

التاســع عشر والعشــرين، وفي كتابات 
الباحثني السياسيني املعاصرين.

»معجم املصطلحات
النقدية واألدبية املعاصر«

صدرت عــن دارْي »أوغاريــت« و«التنوير« 
مــن »معجم  ومنّقحة  طبعة جديــدة 
املصطلحات النقديــة واألدبية املعاصر« 
ألســتاذ األدب اإلنكليزي حسن مرحمة. 
يتوجــه املعجــم إلــى القــارئ العربي 
غيــر املتخّصــص بوصفــه »خالصــة 
املمارســة  لواقــع  ومعايشــة  جتربــة 
املعرفية اجلامعية«، مــن خالل التعريف 
باملصطلحات األدبية في شّتى األجناس؛ 
من الرواية واملســرحية والشعر والسيرة 
والنقد،  القصيــرة  والقصــة  الذاتيــة 
والتركيز على املفردات املعاصرة، من خالل 
االستشهاد بنماذج تطبيقية من األدبني 
البريطانــي واألميركي بــني نهاية القرن 
التاسع عشر وسبعينّيات القرن املاضي..

أنور محمد 
خيمٌة من بضعة أمتــار مربَّعة يتفيَّأ ويأكل 
ر فيها السوري،  ويشــرب وينام ويُنجُب ويفكِّ
إنَّهــا خيمة اللجــوء في دول اجلــوار، خيمة 
اخليمات، »خيمة 56«، التي ســيمارس فيها 
السوري احلب مع زوجته إن أمكن؛ وفي غفلة 
مــن أعني أوالده. هذا ما يصوِّره اخملرج ســيف 
الشيخ جنيب عن ســيناريو لسندس برهوم، 
ومتثيــل: نوار يوســف، عالء الزعبــي، صفاء 
سلطان، شادي الصفدي، سارة الطويل، وليم 
سيجري وآخرون. يصوِّر ممارسة اجلنس، ممارسة 
فعل احلــب، على أنَّها قضيــة القضايا التي 
تشغل السوري في رحلة الشتات، في الزلزلة 
التي ســوَّت الرطب باليابس، وكأنَّه قد نسي 
مأساة احلريَّة، والقهر السياسي واالقتصادي، 
واجلشع والفساد، وكل ما يحيق بالسوري من 

ذلٍّ في هذه اخليام.. على كلٍّ هذا رأيه.
زوجــة تريد أن متارس اجلنــس بعيًدا عن رقابة 
األوالد، تريد أن تصرخ، تريد أن حترِّر جسدها من 
عبودية احلياء واخلجــل واحلذر، فتقترح نصَب 
خيمة، ولتكن ذات الرقــم 56  - وهي اخليمة 
التي أقامها الالجئون الســوريون في مخيم 
الزعتري- والتي ســيلتقي فيها األزواج بالدور 
ملمارســة فعل احلب، ليحلقوا بعيًدا وطوياًل 
في االســتمتاع باحلريَّة- هنا اجلنســية. قد 
تكــون فكرة الفيلم، وســيرورة أحداثه التي 
اســتغرقت 18 دقيقة، مقبولــة، وقد جاءت 
في إســارٍ ضاحك، ولكنهــا – لكنَّه فيلٌم ال 
ه نقــًدا ال فرويديًا وال ماركســًيا وال بنَي  يوجِّ

إْن  وللغريزة اجلنسية؛  بنْي، ملسببي احلرب، 
بصفتهــا إلرواء جوٍع، أو تلقيًحا للبويضة 
بقصد التكاثر البشري، وأين؟ في مخيمات 

اللجوء.
حكايــة الفيلــم كان ميكــن بتقديري أن 
تذهب إلــى أبعد، وإلى أعمــق وأعلى من 
فعل ممارســة اجلنــس بني رجــل وامرأة. 
لنأخذ ما فعله الكاتب املسرحي اليوناني 
فــي  ق.م(   386  446-( أريســتوفانيس 
مســرحية »ليزســتراتا«، فقد استخدم 
فعل ممارســة اجلنس إليقــاف حرب كبرى 
إذ جاء بنساِء  بني األثينيني واإلسبارطيني، 
املتحاربــني وجمعهنَّ في  الطرفــني  كال 
قلعــة، ودفع زعيمتهنَّ »ليزســتراتا« – ال 
ى- ألن تسوِّر كل  بدَّ من زعيٍم أو قائٍد ُمفدَّ
امرأة من النساء الالتي حتالفن في جبهة 

أو حــزب أو جمعيٍة ِســروالَها بجنزير، فال 
ه حتى يتمَّ وقف احلرب. تفكَّ

موقف هازٌئ ســاخٌر من عقول املتحاربني 
من كال الطرفني العدوين، الذين ينشــرون 
املوت والدمار وهم بكامل قوتهم، فتراهم 
يضعفون ويخرون ســاجدين حتت أســوار 
القلعة طالبني من نسائهم فّك اإلضراب، 
وااللتحاق بهم، فيرفضــن، إلى أن يوقفوا 

احلرب، ويوقفونها.
الالمعقول  مــن  ذهــب  أريســتوفانيس 
إلــى املعقول، فبــدأ بصنع مســرحيته 
درجــات صيرورة  »ليزســتراتا« بصعــود 
الفعل بشــكل ديالكتيكــي نحو الذروة 
املســرحية. طبًعا هناك فرٌق في التفكير، 
وفي الفكر، بني صاحب »ليزســتراتا« وبني 
صاحبي »خيمة 56«، املؤلِّفة واخملرج. ففي 

ــن أريستوفانيس شــكاًل جديًدا  حني دشَّ
فــي التفكير الدرامــي وبقــدرة وتعبير 
ا في  جمالي، نرى صاحبي اخليمة وقد سفَّ
حاه، وأغرقا مشاهدهما  التفكير بل وسطَّ
التمثيلية - وليس الفيلم- ببعض الشبق، 
ومن ثــمَّ التنكيــت، بداًل مــن أن ينتقدا 
لــوا على  احلــرب ومســببيها الذين عطَّ
األزواج لقاءاتهم العاطفية احلميمية في 
الفراش. طبًعا نحن ال نريد ملثل هذا املُنتج 
أن يصنــع النصر أو يأتي بالســالم، ولكن 
على األقل أن يكشف عورات وسوءات من 
يغــذي احلرب التي يتغــذى منها أمراؤها، 
فيطيلون أمــد حياتهم فيمــا يقصرون 
حياة شــعوبهم باملــوت العاجل، وأنَّ كل 
حرٍب تنتهي بالســالم، أو إنَّ السالم يحلُّ 
غصًبــا عنها كما ينفرج الليل عن النهار. 
ما يؤلم أنَّه في »خيمة 56« بدا السوريون 
وهــم بكامل ألقهــم، وقد قبلــوا حياة 
اللجوء- حياة احلرب، وكما يتدبرون الطعام 
والشــراب، عليهم أن يتدبَّروا ممارسة فعل 
احلــب اآلن فــي اخليمــة 56 كمــا اقترح 
مخرجه، وغًدا في العراء إن احترقت اخليمة 
حني احترقت آخر الفيلم. في احلرب تكفُّ 
احلياة عن أن تكون حياة، وقد تزول أو تخف 
شــهية/ غرائز اإلنسان حتى إلى الطعام. 
فكيف إلى اجلنس؟. ســيف الشيخ جنيب 
الذي اشــتغل في مسلســالته على حق 
اإلنســان في احلياة، نراه في هذه املشاِهد 
ا بنوايا حسنة- ميرِّغ كرامة  التمثيلية- رمبَّ
ضحايا احلرب بفكر هّش؛ فاحلب أو ممارسة 
فعل احلب، كما رأينا في أفالم ســوفياتية 
وفرنسية وغيرها، يخترق السدود واحلواجز 

وينتصر  والدينية،  االجتماعية  النفسية- 
لفعل احلياة.. هذا من اجلانب الفكري.

في مســرحية »ليزســتراتا«، اســتخدم 
أريستوفانيس فعل ممارسة اجلنس إليقاف 

حرب كبرى
فالصورة في »خيمــة 56«- مرة ثانية- ال 
إيقاع بصريًــا فيها، بل مشــاِهد طويلة 
علــى قصــر الشــريط، 18 د، ال رموز وال 
إشــارات وال حركات متحولــة أو متبدلة. 
بل هناك امرأة؛ نســاء. ُهنَّ مادة الشهوة 
اجلنســية- واملؤلِّفة سندس برهوم واخملرج 
أوليا هذه الشهوة  سيف الشــيخ جنيب 
مانها  أهمية قصــوى، فبداًل مــن أن يقدِّ
كغريزة تــزاوج وتوادد وتواصــل ترفع من 
مها اخمُلرج  إنســانية الزوجني، بدت كما قدَّ
غريــزة وضيعة ومنحرفة. نالحظ أنَّ الزوج 
بطل الفيلم عالء الزعبي ملَّا طرحت عليه 
الزوجة صفاء سلطان فكرة ممارسة فعل 
احلب الذي ال تتوانى هي عن ممارســته كل 
ســاعة كونها وكلَّ يوم ال تشــبع منه! 
بحسب قولها للنســاء في اخمليم، إْن في 
اخليمــة العائلية أو في اخليمــة املُنتظر 
ـه كمن يتمُّ  نصبها، اســتنكرَ الزوج، ألنَـّ
تدجينه أو حتوينه، مع إنَّه الحًقا استعجل 

اللقاء الزوجي في اخليمة.
ل وتتغيَّر،  إنَّها املشــاعُر كما اآلراُء تتبــدَّ
لكنَّ الفنان الســينمائي أو املســرحي أو 
لُها؛ يُعقلنها.  يُعقِّ الرســام  أو  املوسيقي 
فهو ليــس خطيًبا يثرثر، هو يروِّض الغرائز 
فــال تنتقم ِمنَّــا ويغرق العالــم، أو تغرق 
احلياة في الفوضى الدموية للحروب كانت 

صغيرة أو كبيرة، محلية أو عاملية.

سهيل نجم
ّما كان البحُر أمنيًة

جلسنا غامضني صباحاً
ث مع املوِج نتحدَّ

عن مراكَب أخَذها الريُح
إلى املنفى 
وما عادت.

كان املوُج مثقوباً باخلوف
وبأغنيٍة منسيَّة تيبَّست على الشفاه.

حتى وقفنا أمام الباب:
يا بحُر افتح سرابَك ألشباحنا،

يا بحُر افتح!
الفراديُس تنأى

أو يأكلها بأسنانه اليأس.
والسماء تثرثر من الوحدة.

يا بحُر يا ُمرجتى
نحن املارقون على املوت

خرجنا من القبرِ إلى السبي.
وتعّلمنا أاّل نبوَح باسمك
ً تعّلمنا ركوب الليل سّرا

في جيوبنا تاريٌخ منكسر
وحتت أذرعنا أجنحٌة من خشب

وجعبٌة للماء األسود
وللخبز املّر.

أغلقِت الفوانيُس مسّراتها 
ولم يكِن البحُر من تراب
وال العاصفة من حنني.

فاجّتهنا إلى صورة األمل
متدّلياً

كمشنقة،
والغرق حبٌل مقطوع

ميدُّ لنا وهماً 
كان يوماً

مئذنة.

* شاعر ومترجم

اصدارات جديدة
باُب الَبحر

»خيمة 56«.. متى ال يكون الحُر عبدًا ؟

غالف الرواية

من اعمال الراحل أحمد الربيعي

اخملرج سيف الشيخ جنيب وملصق الفيلم
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ملونشريط
الصين تطلق أول قطار مغناطيسي معلق

جنحت الصني في بناء أول قطار مغناطيسي معلق في الهواء 
بفضــل مغناطيس دائم بإمكانه احلفــاظ على القطار »في 

السماء«، حتى من دون تيار كهربائي.
ومت إنشاء السكك احلديدية التجريبية التي يبلغ طولها 800 
متر باستخدام مواد مغناطيســية قوية حتتوي على عناصر 
أرضيــة نادرة، إلنتاج قوة رفع قوية مبــا يكفي حلمل قطار في 

الهواء، وبداخله 88 راكبا.
وعلى عكس معظــم القطارات املغناطيســية، يعمل هذا 
القطار على ارتفــاع 10 أمتار فوق ســطح األرض، وال يوجد 
اتصال مادي مع السكة حيث يتحرك القطار أسفل السكة 

بسرعة 80 كم/ ساعة.

يصيح 200 مرة يوميا..
الديك »ماجدة« أمام القضاء في ألمانيا 

رفع زوجان أملانيان دعوى قضائية على جارهما الذي ميتلك ديكا 
صغيرا يدعى »ماجدة«، متهم بالصياح 200 مرة في اليوم.

وقال فريدريش فيلهلم، 76 عاًما، إن الديك يبدأ في الصياح من 
الساعة 8 صباًحا وال يتوقف لبقية اليوم، مضيفا: »الضجيج 

مستمر وال ميكننا استخدام احلديقة أو فتح أي نوافذ«.
وأشــار فيلهلم إلــى أن أحد اجليران أُجبر علــى االبتعاد منذ 
عامني بسبب صياح الديك املستمر، مضيفا: »اجلار ال يتخلى 
عــن ديكه وعلينا إما أن نتعايش مــع ذلك، أو علينا الفوز في 

احملكمة«.
وأوضحــت جوتا زوجــة فيلهلم: »من الصعــب احلديث عن 

التعذيب، لكن هذا ما يبدو عليه األمر«.
وبدأ الزوجان تسجيل كل مرة يصيح فيها الديك في محاولة 
للدفــاع عن قضيتهمــا أمام محكمة محكمــة مقاطعة 

ليمجو، وفقا لصحيفة »SUN« البريطانية.
وقال تورسنت جيزيكي، محامي الزوجني، إن »الديك ليس له أن 

يعيش في منطقة سكنية هادئة«.

بسبب عسل مخدر دب يدخل
في حالة »هلوسة غريبة« 

مت إنقاذ صغير دب بدا منتشيا وظهرت عليه عالمات الهلوسة، 
بعد تناوله نوع من مخدر من العسل في غابات تركيا.

.ومت العثور على الدب الصغير وهو في حالة هلوســة غريبة، 
واســتمر بالتصرف بشــكل »منتش« عندمــا مت وضعه في 

شاحنة صغيرة.
ويوفقا لسكاي نيوز، يُعتقد أن الدب أصبح »ثمال« بعد تناول 
كميــة زائدة من »العســل اجملنون«، وهو اســم يطلق على 
نوع من عســل أشــجار الورد، الذي ميكن أن يكون له تأثيرات. 

مهلوسة
ويســبب العسل الذي يستخرج من رحيق أشجار الورد، التي 
تنتشــر في مناطق بآســيا وتركيا، على تأثيرات خطيرة، قد 

تؤدي للتسمم أو حتى الهلوسة.
.وقالت الســلطات احمللية إن الدب نُقل إلــى طبيب بيطري، 
حيث كان يتلقى العالج ومن املرجح أن يتم إطالق سراحه في 

البرية في األيام املقبلة.

الصباح الجديد ـ خاص:   

الرائعة  العالجية  االساليب  احدى 
انواعها  بكل  احلساســيات  إلزالة 
ذات  االمريكية  الطبيبة  اسستها 
االصول الهندية د.ديفي نامبودريباد 
والتي عاشــت حيــاة صعبة جدا 
واكتشفت  احلساســيات  بسبب 
التقنية بطريــق الصدفة فعاجلت 
واجتهــدت  وعائلتهــا  نفســها 
لتؤســس من تقنيتها بروتوكوالت 
متكاملــة لعالج حــاالت مرضية 
صعبة وغالبا ال عــالج نهائيا لها 

املسبب االول لها احلساسيات.
ال تتعــارض تقنية النيــت مع اي 
عالجــات اخــرى كاألدويــة من أي 
نــوع، األدوية ، العــالج الكيميائي 
، عالجــات الطب البديــل ، العالج 
بتقومي العمود الفقري ، الوخز باإلبر 

أو األدوية العشبية .
النيت NAET هو إجراء توازن طاقة 
بســيط، غير مــؤذٍ، لطيــف. لم 
يتضح أنه يســبب أي آثار سلبية 
طويلة املدى على أي شخص خالل 
الســنوات األربع والثالثني األخيرة. 
ومــع ذلك ، يجب علــى املرضى أن 
حتت  أعراضهم  علــى  يحافظــوا 
الســيطرة من خالل تناول األدوية 
الضرورية والعالجات اخملتلفة حتى 

انهاء جلسات النيت .
 ، االستشــراقية  للنظرية  وفًقــا 

عندمــا يتم احلفــاظ على طاقات 
اجلسم في حالة متوازنة ، ال يعاني 
املــرء مــن معظــم االضطرابات 
الصحيــة التي تنشــأ عن اختالل 
النيت  لنظرية  وفقا  الطاقة.  توازن 
للحساســيات  ميكــن   ،  NAET
واحلساســية  والبيئية  الغذائيــة 
احلقيقية )ااحلساسية املناعية في 
الدم IgE( أن تســبب اختالل توازن 
الطاقة في خطوط طاقة اجلسم. 

اضطراب الطاقة في اجلســم هو 
الســبب الرئيســي لــردة الفعل 
التحسســية جتاه أي مادة. عندما 
يتم حتديد أي مادة سببت اضطرابا 
الطاقة عن طريق إجراءات اختبارات 
 NAET الــدم واختبــارات  النيــت
،  يتم إزالة التحســس عبر تقنية 
النيت NAET  و لن حتدث هذه املادة  
ردود فعل ســلبية أو غير سارة في 

اجلسم مستقبال.

اسســت د. ديفــي  بروتوكــوالت 
التــي وجدت  مختلفــة لالمراض 
بينهــا وبني احلساســيات ارتباطا 
التوحــد,  كبروتوكــول  وثيقــا 
الســرطان,بروتوكول  بروتوكــول 
،بروتوكــول  الســيلياك  مــرض 
السكري  وغيرها من البروتوكوالت 
التداخالت  تتعارض مــع  التــي ال 
االمراض   لهذه  املتبعــة  العالجية 
بينما تســرع وحتســن مــن تاثير 

العالجات بشكل الفت  ورائع.
احلساســية هــي عدم تــوازن بني 
الكهرومغناطيســية  الطاقــة 
لشــخص وطاقة املادة املســببة 
للحساســية ينتــج عــن عــدم 
ردود فعل جســدية  التوازن هــذا 
او فســيولوجية او نفســية غير 

مرغوب بها جلسم الشخص
اعراض احلساسيات الشائعة

اعراض اجلهاز الهضمي

1 - الوذمة الوعائية حكة وانتفاخ 
في الشفتني

2 - غثيــان ومغص قــد تصل الى 
االسهال

3 - مغــص الرضع يعتبر مؤشــر 
للحساسية عند اعطائهم احلليب 

الصناعي.
4 - الغازات
5 - امساك

6 - فقدان الشهية
اعراض اجلهاز التنفسي

عطاس,ضيــق  االنــف,  ســيالن 
تنفس,التهاب االذن,بلغم مزمن

اعراض جهاز الدوران
اضطراب  الــدم,  ضغط  انخفاض 

ضربات القلب
باملواد  تاثــر اجلســم  مســتويات 

املسببة للحساسية:
1 - فيزيائيا :تسبب اعراض جسدية 

فقط كااللم وعدم االرتياح
2 - فســيولوجيا او كيميائيا:وهي 
اســتجابة اعمق وتستمر لفترات 
اطــول مســببة خلــال كيميائيا 

واضحا في حتاليل املريض
3 - عاطفيا: هذا املستوى من اخطر 
مستويات التحسس وهو املستوى 
الوحيد الذي مــن املمكن ان تعود 
النيت  جلسات  انهاء  بعد  اعراضه 
في حال تعرض الشــخص لنفس 
الضغوط التي ســببت التحسس  
, قد تصــل اعراضه  البدايــة  في 

لالكتئاب ومحاولة االنتحار.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
   اســتطاع مفهوم »إعادة التدوير« 
الذي يلقــى رواجاً عامليــاً متنامياً أن 
يحجز مكاناً له في عالم اجلمال بعد 

أن غزا عالم املوضة .
وتقــوم آلّية »إعــادة التدويــر« على 
االســتفادة من املواد واألشياء املّعّدة 
أصــالً للتلف، بهدف احلــّد من إنتاج 
النفايات. وقد القــت رواجاً في مجال 
صناعــة األزياء من خالل اســتخدام 
بقايا اخلامــات املتنّوعة لتنفيذ قطع 
جديدة من املالبس واألكسســوارات. 
دخل هــذا املفهوم أيضــاً إلى عالم 

صناعة مستحضرات التجميل، التي 
واحلبوب،  البــذور،  باســتعمال  بدأت 
والبقايا املُشتّقة من األغذية الزراعّية 
العناية  مســتحضرات  تركيبات  في 
بالبشــرة والشــعر. وقد استطاعت 
مؤخــراً أن تقتحــم مجــال صناعة 
العطور لتعمل على توســيع مجال 

االقتصاد الدائري.
ويشــهد عالم صناعة العطور توّجه 
استعمال  نحو  املصّنعني  من  العديد 
البقايــا الغذائّيــة كمكّونات تدخل 
في تركيبــة العطور، ومنها قشــور 
الكلمنتني وبقايا الفراولة.. وســواها 

من الفاكهــة واحلبوب التــي أثبتت 
فعالية اســتخدامها في التركيبات 
العطرّيــة. وإذا كان مفهــوم »إعادة 
التدوير« يبــدو بعيداً جداً عن الصورة 
املرافقــة عادًة  والفاخــرة  اجلميلــة 
للعطــور، إال أنه يُجّســد في الواقع 
ُمســتقبل هذا القطاع الــذي يُعيد 
ابتكار نفســه لُيصبح أكثــر فائدة 

ومسؤولّية.
التجربــة اجلديدة في هذا اجملال قامت 
الفرنسّية   TechnicoFlor بها شركة 
املتخّصصــة فــي ابتــكار وتصنيع 
التركيبــات العطرّيــة املُســتعملة 

وُمســتحضرات  العطور  في صناعة 
التجميل. وهي كشــفت مؤخراً عن 
مجموعتهــا العطرّيــة األولى التي 
إعادة  على  أساســي  بشكل  تعتمد 
التدوير. تضّمنت هذه اجملموعة ثمانية 
عطــور يدخل في تركيبــة كل منها 
واحد أو أكثر من املواد العضوّية املُعاد 
غير  مكّونات  بينهــا  ومــن  تدويرها. 
متوّقعة كاخلميــرة التي تتكّون لدى 
حتضير عصير الفاكهة، قشور شجر 
الســرو والكلمنتني وثمــار الكاكاو.. 
وقــد كان الفتاً حتّول هــذه املنتجات 
املُعّدة للتلف إلى مكّونات تُشارك في 

تطوير عطور مسؤولة جتاه البيئة.
نحو  ويتجه قطاع العطــور تدريجياً 
اعتماد مبــدأ إعادة التدوير، رغم بطء 
هــذه األلّية إذا ما متّــت مقارنتها مع 
تطورها في مجال العناية التجميلّية 
 ،Angel Nova واملوضة. يُعتبر عطــر 
 Thierry دار  توقيــع  يحمــل  الــذي 
Mugler، مــن أول املبــادرات في هذا 
اجملال، وقد دخلت في تركيبته إضافة 
إلى خالصة التوت البري، والليتشــي 
املُستخرجة  الدمشقي  الورد  نفحات 
بطريقــة جتمع بــني إعــادة التدوير 
والتكنولوجيا احليوّية من خالل آلّية متّ 

تطويرهــا خصيصاً للدار. من جهتها 
 Etat Libre d’Orange قامت عالمــة
 I Am منذ العــام 2018 بإطالق عطر
Trash- Les Fleurs du Dechet الذي 
متّ تطويره انطالقاً من بقايا الصناعات 
العطرّية الناجتة عن التفاح، الفراولة، 
البرتقال املر، والورد. وقد متّ اســتخراج 
جميــع املكونات الرئيســّية في هذا 
العطر من مصادر ُمعاد تدويرها. وهو 
شــّكل إجنازاً يُظهــر اهتمام صناعة 
العطــور بآلّيــة إعــادة التدوير التي 
والنفايات  البقايا  للحّد من  تســعى 

الناجتة عن صناعة العطور.

تقنية »النيت« من االساليب العالجية الرائعة
إلزالة الحساسيات

النفايات مصدر جديد لمكّونات العطور

»بروتوكوالت متكاملة« لعالج حاالت مرضية صعبة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

 ديالى ـ الصباح الجديد:
أعلنــت محافظــة ديالــى، عن 
مســاع لتحويــل قصــر اجلاف 
وملتقى  متحــف  إلى  التراثــي 
ثقافــي، فيمــا أشــارت الى أن 
تتضمن  وحتويله  إعماره  عمليات 

ثالث مراحل. 
وتراث  آثار  مدير مفتشــية  وقال 
ديالى، أحمد عبد اجلبار خماس،في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد إن 
إلى  بناء قصر اجلاف يعود  »تأريخ 
1895م، حيــث بناه محمود  عام 
باشــا اجلاف ومرتبط بشخصية 
علي بيــك اجلاف«، الفتــاً إلى أن 
»مســاحته تبلغ )2500م(، ويقع 
التابعة إلى  في ناحية السعدية 

قضاء خانقني«.
وأضاف خمــاس، أن »القصر من 
املواقع الشاخصة املهمة، ويتألف 
تتقدمهما  طابقــني  مــن  بناؤه 
باحة وصفــان من األقواس علوي 
وسفلي ويضم 8 غرف و4 صاالت 

تعلوها قباب نصف اســطوانية 
وقباب منبســطة حتتــوي على 
زخارف ونقوش هندسية جميلة«.

ملحقــا  »للقصــر  أن  وتابــع، 
ومخازن  عنابر  عن  عبارة  شماليا 
للمحاصيــل الزراعيــة وملحقا 
جنوبيا عبارة عــن غرفة ضيوف 
تعلوها قباب منبسطة ومزخرفة 

بزخارف هندســية حلــق به ضرر 
كبير عــام 2014 جراء العمليات 
اإلرهابيــة مــن قبــل عصابات 

داعش«.
وأشــار إلى أن »القصر جتري فيه 
حاليــاً عملية صيانــة كمرحلة 
رفع  تتضمن  إســعافية،  أولــى 
األنقاض وإزالــة اجلدران املضافة 

للسقوط،  اآليلة  األجزاء  وتدعيم 
فضــالً عــن وقف تســرب مياه 
األمطــار«، مبينــاً أن »املرحلــة 
إعمار  إعادة  ســتتضمن  الثانية 
املبنى بالكامل وتسييجه بسياج 
العبث  للمحافظــة عليه مــن 

وارجاعه الى ما كان عليه«.
الثالثــة  »املرحلــة  أن  وبــني، 
ليكــون  تأهيلــه  ســتتضمن 
للمعروضــات  تراثيــاً  متحفــاً 
واحلرف اليدويــة، وملتقى ثقافياً 
ملدينة الســعدية يليق مبكانتها 

التأريخية«.
ولفــت إلــى أن »العمــل يجري 
بتنفيــذ فريــق مختــص مــن 
مفتشــية آثــار وتــراث ديالــى 
 Iccrom وبتمويــل من منظمــة
بالتراث  اخملتصتني   ilAf ومنظمة 
العاملي وبإشــراف دائــرة التراث 
ودائرة الصيانة في الهيئة العامة 
لآلثــار والتــراث وســتكون هذه 

األعمال خالل عام 2022«.

آثار ديالى بصدد تحويل »قصر الجاف»
إلى متحف وملتقى ثقافي

»الساهر« يتقاضي أعلى أجر في تاريخ
برنامج معكم منى الشاذلي

متابعة ـ الصباح الجديد:
ينتظر عشاق الفنان كاظم الساهر 
اإلعالمي  مع  اجلديدة  حلقته  عرض 
منى الشــاذلي في برنامج معكم، 
وذلــك بعدما عاد إلحيــاء احلفالت 
في مصر بعد غياب ما يزيد عن 10 

سنوات.
وعلمت مصادرنا أن كاظم الساهر 
تقاضــى 150 ألــف دوالر مقابــل 
حلقتــه مع منى الشــاذلي، أي ما 

يعادل 2،870،095.50 جنيه.
وأشار املصدر إلى أن كاظم الساهر 
أغنية جديــدة له خالل  ســيقدم 

احللقة، إهداء منه ملنى الشاذلي.
احللقة عن  ويتحدث كاظم خــالل 
الفنية  حياتــه  في  احملطــات  أهم 
واخلاصة، إضافة الــى تقدميه عددا 
من األغانــي منها القدمية واحلديثة 

اليف.
تستضيف منى الشــاذلي العديد 
من الفنانني والشــخصيات البارزة 
في اجملتمع خالل موسمها اجلديدة، 

منهم أبطال برنامج الدوم.
كما اســتضافت كال مــن الروائي 
إبراهيم عبــد اجمليد والفنانة رحمة 
أحمد وحــامت صالح وروبــي واخملرج 

محمــد ديــاب وأبطال مسلســل 
أحالم ســعيدة وهم الفنانة يسرا 

ومي كساب وشيماء سيف.
أحيا حفلة  الســاهر،  أحيــا  وكان 
في دار األوبرا املصرية على مســرح 
النافــورة، ووضعــت دار األوبرا عدة 
شــروط حلضــور احلفــل كان من 
بينها االلتــزام باملقعد احملدد للفرد 
وارتــداء املالبــس املناســبة ومينع 
بارتداء  وااللتــزام  الشــورت،  ارتداء 
الكمامة في احلفل واتباع اإلجراءات 
االحترازيــة وممنوع حتريــك املقاعد 
وممنوع دخول األطفال أقل من سبع 

سنوات.
يعد الفنــان كاظم الســاهر، من 
أكثر النجــوم الذين يحرصون على 
عـ ــدم نشر صورله برفقة عائلته 
عبــر صفحــات مواقــع التواصل 

االجتماعي.
وفــي ظهور نــادر للفنــان كاظم 
الســاهر، ظهر برفقــة جنله عمر، 
فــي مصر إلحياء  تواجدهما  خالل 
وورث عمر  الفنيــة،  احلفالت  بعض 
وســامة والده واستطاع أن يخطــ 
بســبب  والده  مــن  األنظار  ـــف 

وسامته وأناقته.

وقدم كاظــم الســاهر على مدار 
ساعتني مجموعة من أجمل أغانيه 
وســط تفاعل كبير مــن احلضور، 
النجوم  بينهم عدد كبير من  وكان 
منهم بشرى وداليا البحيري وفيفي 

عبده واإلعالمية منى الشاذلي.
وعلى الرغم من عــــدم كشــف 
كاظم الساهر، عن سبب غـــيابه 
عــن إحيــاء احلفــالت فــي مصر، 

أن  بالتعليــق  واالكتفــاء 
التي شــهدتها  األحداث 
خالل  العربيــة  الــدول 
الســنوات املاضية هي 

سبب غيابه عن إحياء 
احلفالت مبصر، ولكن 
اإلعالميني  بعــض 
أن  أكد  املصريــني 

غيــاب  ســبب 
عــن  كاظــم 
احلفالت  إحياء 
بسبب  مبصر 
ن  لفنــا ا
هاني شــاكر، 

كان  والــذي 
يشــغل نقيب املهن 

املوسيقية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
بــدأ   »I Am Groot« مسلســل 
عبر  املاضية  االيــام  خالل  عرضه 
منصــة ديزني بلس، وهو رســوم 
متحركــة أمريكي، يســتند إلى 
الشــهيرة  جــروت  شــخصية 
فــي مارفل كوميكــس، ويتكون 
املسلسل من خمس حلقات، كل 
حلقة مدتها دقائق معدودة، وهو 
من بطولة فني ديزل وبرادلي كوبر، 

ومن إخراج كيرسنت ليبور.
ومبجــرد عرض املسلســل تصدر 
اسمه الترند، وسط تفاعل قطاع 
كبيــر مــن اجلمهور الذي أشــاد 
خفيًفا  عرًضا  واعتبــروه  بالعمل 
جــروت  لشــخصية  ومناســًبا 
ويعتمد  الظل،  خفيفة  الشهيرة 
العمل على نــدرة احلوارات وكثرة 
املشــاهد البصرية التي تكشف 
تفاصيــل جديدة من شــخصية 
جــروت الــذي يســيطر عليــه 

الفضول ويخــوض بذلك العديد 
من املغامرات الطريفة.

الفترة  في  العمــل  أحداث  وتدور 
الزمنيــة التي كانــت بني أحداث 
 Guardians of the فيلمــي 
 Guardians of  2 و   Galaxy 1
the Galaxy، حيث يسلط الضوء 
على  منو جروت الــذي كان مجرد 
من  حالة  وسط  صغيرة،  شجيرة 
احليويــة والنشــاط التي متتعت 
بها تلك الشــخصية الكارتونية، 
والذي بالرغم من ضآلة حجمه إال 
أنه يتســبب في شعور بعض من 

حوله بالرهبة.
الطرافة  حالــة  مــن  وبالرغــم 
والضحــك التي ســيطرت على 
شخصية جروت، إال أنه لم يسلم 
من االنتقادات كذلك، فبحســب 
إن شــخصية   ،Collider موقــع 
جروت تتحول فــي بعض األحيان 
بعض  يســتخدم  »وحــش«  إلى 

الطرق الشرسة من أجل الظهور 
بشــكل مرح، وذلك مثلما حدث 
في أحد املشاهد عندما قرر جروت 
أن يصنع لنفســه وشاًحا جديًدا، 
فقام بتمزيق ريش طائر بشــكل 
صعب، تارًكا هــذا الطائر يخاطر 

باملوت في الغابة مبفرده.

املتهورة  التصرفــات  من  العديد 
التــي قــام بها جــروت الصغير، 
والتي  املسلســل،  أحداث  ضمن 
وصفها،  على  اجلمهور  انقســم 
ســواء بأنها تصرفات وحشية أو 
الطفولة  حالة  تناســب  عفوية 

التي يعيشها جروت الصغير.  
للعمل  مارفــل  شــركة  وروجت 
بأكثر من بوستر رسمي كشفت 
عــن بعض مــن تفاصيــل حياة 
جروت، حيث ظهر في أحد الصور 
وهو في إناء الزهور اخلاص به قبل 
بجذوره،  املشي  كيفية  يتعلم  أن 
وفي صــورة أخرى ظهر جروت ممًدا 
أنــه يتعرض  علــى األرض ويبدو 

للتهديد.
ومــن املعــروف أن نهايــة فيلم 
 ،»Guardians of the Galaxy«
شــهدت تضحية جروت بنفسه 
من أجل إنقــاذ زمالئه في الفريق، 

وذلك بعد تأثره بفقدان صديقه.

 »I Am Groot« مسلسل رسوم متحركة..
بين اإلشادة واالنتقادات
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العواصم ـ وكاالت:

القدم  الدولــي لكرة  االحتاد  أعلن 
كأس  بطولة  انطالق  موعد  تقدمي 
العالم FIFA قطــر 2022™ بيوم 
واحــد.. وبذلــك ســتقام املباراة 
االفتتاحية بني قطر واإلكوادور في 
الـ20 من تشــرين الثاني .. وأصدر 
فيفا بيانا جاء فيه »ستلعب قطر 
الدولــة املضيفة ضــد اإلكوادور 
في 20 تشــرين الثانــي ».وأضاف 
االفتتاحيــة  املبــاراة  تقــدمي  »مت 
وحفل نهائيات كأس العالم على 
ملعب البيت، يوًما واحًدا بعد قرار 

باالجماع اتخذه مجلس فيفا«. 
وكان يفتــرض أن تقــام املبــاراة 
االفتتاحية بني قطر واإلكوادور في 
لكنها  الثاني/نوفمبر،  تشرين   21
لم تكــن أولى مباريات ذلك اليوم. 
. وجاء قــرار تقدمي موعــد مباراة 
الفيفا  إطار ســعي  في  االفتتاح 
للحفاظ على استمرارية التقليد 
البلد  املتبع مبشــاركة منتخــب 
املضيف أو حامل اللقب في أولى 
يسبقها  والتي  البطولة  مباريات 
حفــل افتتــاح املونديال.كمــا متّ 
تعديــل توقيت مباراة الســنغال 
وهولنــدا لتصبح انطالقتها على 
الدوحة  بتوقيت   19:00 الســاعة 
بــدالً من الســاعة 13:00 يوم 21 
اجملموعة  وتضّم  الثاني..  تشــرين 
واإلكوادور  املضيفــة  قطر  األولى 

والسنغال وهولندا.
وفي ســياق اخر، ســجل برنامج 

كأس  لبطولة  الرسمي  الضيافة 
2022 في  العالم لكــرة القــدم 
قطــر، أعلى معــدل مبيعات في 
تاريــخ بطــوالت كأس العالــم، 
وذلــك فــي الفترة التي تســبق 
انطــالق البطولــة ب100 يــوم..

وأعلنت شركة »ماتش للضيافة«، 
الوكيل احلصري لبرنامج الضيافة 

الرســمي للمونديــال، فــي بيان 
حجم  تخطــي  عــن  صحفــي، 
املبيعــات الرقَم القياســّي الذي 
 ،2014 البرازيل  نســخة  سجلته 
عن نفس الفترة، بنسبة 29 باملئة.
وأوضح الوكيــل احلصري أن أكثر 
البلدان شــراًء لباقــات الضيافة، 
حتى اآلن، هي املكسيك والواليات 

املتحــدة األمريكيــة واململكــة 
املتحــدة واألرجنتــني، فــي حني 
تتصدر اململكة املتحدة وسويسرا 
أعلى  قائمة  وفرنســا وإســبانيا 
البلدان األوروبية إقباال على باقات 

الضيافة.
دولة  تأتي  األوســط،  الشرق  وفي 
قطر واململكة العربية السعودية 

في  املتحدة  العربيــة  واإلمــارات 
املراتب األولــى، حيث جرى بيع 38 
باملئة من مختلــف باقات برنامج 
القطري..  الســوق  في  الضيافة، 
ومن بني أعلى عشر دول في العالم 
شراًء لباقات الضيافة، توجد ثالث 
دول لم يســبق لها املشاركة في 
كأس العالم، وهــي الهند وهوجن 

كوجن وبنجالديش.
ومــن املتوقــع أن تعــنيِّ »ماتش 
للضيافة« حوالــي 25 ألف عامل 
البطولة،  35 دولــة خــالل  مــن 
9000 عامل لتقدمي خدمات  بواقع 
الطعام واملشروبات، و1000 عامل 
لتضمن  والترحيب،  لالســتقبال 
تقدمي جتربة ال تُنســى للضيوف.. 
وتستضيف قطر منافسات كأس 
العالم، في املدة ما بني 20 تشرين 

الثاني و18 كانون األول املقبلني.
من جانبه، أكد خالد علي املولوي، 
نائــب املديــر العــام للتســويق 
العليا  اللجنــة  واالتصــال فــي 
للمشــاريع واإلرث، أن جمهور كرة 
برنامج  مــع  موعد  علــى  القدم 
ترفيهي وثقافي حافل بأنشــطة 
وفعاليات مميزة، خالل كأس العالم 

)قطر 2022(.
الفعاليــات  إن  املولــوي،  وقــال 
للمونديال  املصاحبــة  الترفيهية 
االفتتاح  تنطلق مع صافرة مباراة 
في 20 تشرين الثاني، وتختتم مع 
املباراة النهائية في 18 كانون أول.. 
وأضاف: »املشــجعون سيختبرون 
جتارب مدهشة عند وصولهم إلى 
قطر للمشــاركة في أكبر حدث 
رياضي في العالم، والذي يشهده 
ألول  واملنطقة  العربــي  العالــم 
مرة«.ويضــم برنامــج الفعاليات 
الترفيهية أكثر من 90 حدثا خاصا 
هامش  على  تنظيمــه  املقرر  من 
العد  اليوم  انطلق  التي  البطولة، 
التنازلــي لـ 100 يــوم على بداية 

منافساتها.

مدريدـ وكاالت:
الفريق األكثر  ريال مدريد هــو  كان 
تســديدا على املرمى في املوســم 
املاضي، وفقــا للتحليل الذي أجري 
ضمن مشروع اإلحصائيات املتقدمة 
Beyond Stats، الذي تقوم به رابطة 
مايكروسوفت.  مع  بالتعاون  الليجا 
وبحســب هذا التحليل، فإن الفريق 
امللكي هو األكثر تسديدا في املوسم 

تسديدة   17.29 مبتوســط  املاضي، 
في املباراة الواحدة. وحل برشــلونة 
 13.63 مبتوســط  الثاني،  املركز  في 
تسديدة، يليه ريال بيتيس، ب 13.55 
تصويبة، ثم رايــو فايكانو )13.26(.. 
وتستكشف الدراسة معايير أخرى، 
مثل نسبة التسديدات على املرمى، 
وجاء ريــال مدريد أيضا في املقدمة، 
حيث بلغــت تســديداته في إطار 

بنسبة  فياريال،  يليه   ،39.4% املرمى 
%37.09... من  بيتيس  وريال   38.24%
ناحيــة أخــرى، كان أتلتيكو مدريد 
هو الفريــق األكثــر فاعلية، حيث 
احتاج إلــى 7.12 تســديدات لكل 
هدف، مقابــل 7.22 لفياريال و 7.62 
لبرشلونة، في حني احتاج إشبيلية 
وريال مدريد ألكثر من 8  تســديدات 

لكل هدف.

تونس ـ وكاالت:
أن  التونســي  البريد  هيئة  اختارت 
حتتفــل غدا الســبت بعيــد املرأة 
التونســية بإصــدار طابــع بريدي 
العاملية  التنس  يحمل صورة بطلة 

أنــس جابــر.. يأتي ذلــك تقديرا ملا 
قدمته أنس جابر من خالل مسيرتها 
التاريخية في عالم الكرة الصفراء، 
خصوصا في هذا العام، حني توجت 
بلقب بطولة مدريد )1000 نقطة(، 

وميبلدون،  نهائى بطولة  بلغت  كما 
إحدى البطــوالت الكبرى، في إجناز 

عربي أفريقي غير مسبوق.
وكانت أنس جابر قد حظيت بتكرمي 
رئاســي بعد عودتها مــن وميبلدون 

الشهر املاضي، حيث حرص الرئيس 
التونسي قيس سعيد على منحها  
لالســتحقاق  الوطنــي  الوســام 
الرياضي من الدرجــة األولى.. كما 
حظيت أنس جابر باستقبال شعبي 

لم يحظ به أي رياضي من قبل، سواء 
ذلــك الذي نظم على شــرفها في 
شارع احلبيب بورقيبة أو في مسرح 
قرطاج األثري. . وغــادرت أنس جابر 
أمس بطولة تورنتو الكندية للتنس 

من الدور الثاني بعدما مرت بوعكة 
صحية مفاجئة، خالل مباراتها ضد 
وتســتعد  زهاجن،  كينوان  الصينية 
للمشاركة في بطولة سينسيناتي 

بالواليات املتحدة.

لندن ـ وكاالت:
مــّدد هارفــي إيليــوت ارتباطه 
بفريقــه ليفربــول بعقد طويل 
األمد ما يجعل ابــن الـ19 عاماً 
مرشــحاً ليكــون مــن الوجوه 
املألوفة هذا املوسم في تشكيلة 

املدرب األملاني يورغن كلوب.
ولعب إيليوت دوراً أساســياً في 
األولى  األربع  املباريــات  ثالث من 

املوســم  ليفربول  التي خاضها 
لكنه  املمتاز،  الدوري  في  املاضي 
تعرض لكســر وخلع في كاحله 
خــالل املباراة ضد ليــدز يونايتد 
ما أدى إلى ابتعــاده عن املالعب 

خلمسة أشهر..
الشــاب  الوســط  العب  لكن   
اســتعاد كامل عافيته وشارك 
كبديــل فــي املباراتــني اللتني 

اآلن في  خاضهما ليفربول حتى 
مستهل املوسم اجلديد، إن كان 
ضد مانشستر سيتي في مباراة 
درع اجملتمع أو ضد فريقه السابق 
فولهــام في اجلولــة األولى من 

الدوري املمتاز.
وبحســب العقــد اجلديــد فإن 
إيليوت ســيبقى فــي ليفربول 

حتى عام 2027.

إحصائية مضيئة لريال مدريد في الليجا

طابع بريدي يخلد إنجازات أنس جابر

ليفربول يمّدد عقد إيليوت

برنامج ضيافة مونديال قطر يحطم الرقم القياسي لنسخة البرازيل

االتحاد الدولي لكرة القدم يعلن تقديم موعد 
انطالق بطولة كأس العالم بيوم واحد

باريس ـ وكاالت:
أعلنت رابطة دوري احملترفني لكــرة القدم أول أمس 
تأجيــل مباراة لوريــان وضيفه ليون املقــررة  اليوم 
األحد ضمن منافســات املرحلة الثانية من الدوري 

الفرنسي، بسبب سوء حالة العشب..
وأشــارت الرابطــة في بيــان إلى أنه »فــي أعقاب 
التقرير الذي أعقب الزيارة املزدوجة ملندوبي الرابطة 
إلــى لوريان يومــي 11 و12 آب احلالــي، وجدت جلنة 
املسابقات أن الوضع احلالي مللعب موستوار ال يضمن 
سالمة الالعبني من أجل لقاء لوريان-ليون«.وأضافت 
»نتيجة لذلك، قررت جلنة مسابقات الرابطة تأجيل 
مباراة اف سي لوريان-أوملبيك ليون إلى موعد الحق«.

العواصم ـ وكاالت:
تقــّرر أن يتّم طرح تذاكر »كأس ســوبر لوســيل« 
بني الهالل الســعودي وبطل الــدوري املصري بداية 
من 18 آب اجلاري.. وسيشــهد اســتاد لوسيل الذي 
FIFA قطر  سيســتضيف نهائــي كأس العالــم 
2022™، مباراة كأس سوبر لوسيل بني بطل الدوري 
الســعودي الهالل وبطل الدوري املصري في 9 أيلول 
املقبل.. وكانــت اللجنة العليا للمشــاريع واإلرث، 
اجلهة املسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
الســتضافة كأس العالم FIFA قطــر 2022™، قد 
أعلنت ســابًقا أن اســتاد لوســيل، أكبر استادات 
البطولة الثمانية، والذي يتســع ألكثر من 80 ألف 
مشّجع، سيستضيف هذه املباراة، على أن يعقبها 

حفل غنائي.

الدوحة ـ وكاالت:
قررت جلنة االنضباط في االحتاد القطري لكرة القدم، 
إيقاف أيوب عــزي العب املرخيــة مباراتني، وتغرميه 
20.000 ريــال قطري، بســبب »ألفــاظ بذيئة جتاه 
املنافس« اســتنادا للمادة رقــم )8/1/47( من الئحة 
االنضبــاط.. وانتهت مباراة املرخيــة وطر بالتعادل 
بهدف ملثله مــن مواجهتهما، التي جمعتهما على 
إستاد املدينة التعليمية، حلساب اجلولة الثانية من 

الدوري القطري لكرة القدم.
كما قررت جلنــة االنضباط بناء علــى تقرير مباراة 
السد وأم صالل، لفت نظر السد بسبب التأخير في 
تواجد الالعبني في أرضية إمللعب عند بداية الشوط 
الثاني للمباراة، وذلك استنادا للمادة رقم )1/52( من 
الئحة االنضباط.. و تعادل الســد وأم صالل بهدف 
ملثله في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد خليفة 

الدولي.

تأجيل مباراة لوريان - ليون 
بسبب رداءة الملعب

طرح تذاكر »سوبر 
لوسيل« 18 الجاري

إيقاف العب المرخية مباراتين 

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ توتنهام

ألميريا ـ ريال مدريد

6:30 مساًء

11:00 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 
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وطني الصاالت 
يعسكر في إيران 

أربع  مباريات ودية للجوية 
في معسكر القاهرة

نتائج مبهرة للمواي 
تاي في منافسات العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل وفــد املُنتخِب الوطنــّي لكــرِة الصاالت 
ُمعسكٍره التدريبّي مدينِة شيراز اإليرانية استعداداً 
لنهائياِت كأس آســيا التي ســتقاُم في الكويت، 
وذلك خالل املدِة من 27 أيلول ولغاية 8 تشرين األول 
2022.وقاَل املديُر اإلدارّي للمنتخب، علي عيسى: إن 
ُمنتخبنا الوطنّي لكرِة الصاالت سيدخُل ُمعسكراً 
تدريبياً في إيران يستمُر إلى اخلامس والعشرين من 
شــهر آب احلالي. وأضاَف: إن املُعســكرَ يهدُف إلى 
َتهيزِ املُنتخِب بأفضل صورٍة ممكنٍة قبل الدخوِل في 

ُمعترِك املُنافساِت اآلسيوّية.
منوهــاً إلى: إن الوفــَد يتألف مــن املتحدث )علي 
عيسى( مديراً إدارياً، واجلهاز الفني يتكّون من محمد 
ناظم الشــريعة )مديــر اجلهاز الفني( وميشــيل 
يوحنا بطرس )مدرباً للحــراس( ووهاب محمد خان 
)مدرباً للياقة( وحميد شــاديزي وحســن عبد علي 
)مســاعدين( وحبيب جبار )معاجلاً( وسجاد عصام 
)مصوراً( وطالب حســن وســيف حســن )إدارين( 
ومصطفى عبد الكرمي )مترجماً(، والالعبن: ســالم 
فيصل - طارق زياد - حيدر مجيد - وليد خالد - علي 
شهاب - فادي عالء - شــفان سه ردار - محمد رعد 
شنيشل - مصطفى إحســان - مهند عبد الهادي 
- غيث رياض - ســيفه رجــزاء أحمد -  محب الدين 
جمعة - رافد حميد - ضرغام عبد األمير جواد - فهد 
ميثاق، وحراس املرمى: محمد سامي - أحمد دريد - 
زاهر مهدي - علي مسلم.وأوقعت القرعُة منتخبنا 
ضمــن اجملموعِة األولى التي تضــم أيضاً منتخبات 

)تايالند – عمان – الكويت(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مدير الكــرة في نادي القــوة اجلوية أحمد 
خضير، عــن اختيــار العاصمة املصريــة القاهرة 
إلقامة املعســكر التدريبي اخلارجي للفريق، حتضيرا 

للموسم اجلديد 2023-2022.
وقال خضير فــي تصريحات نقلها املكتب اإلعالمي 
للنادي »اختيــار القاهرة جاء لعدة أســباب أبرزها 
األجواء املناسبة، وتوفر املالعب، إضافة إلى إمكانية 
الدخول حملترفينا اجلدد«.وواصل »مت  تأشــيرات  منح 
االتفاق مع إحدى الشــركات لتنظيم املعسكر في 
مصر خالل الفترة املقبلة، ســتوفر لنــا 4 مباريات 
ودية مــع الفرق املصريــة«.وزاد »قررنــا عدم إقامة 
التجمع اخلارجي في تركيا، تضامنا مع قرار اللجنة 
األوملبية العراقية بعدم التعامل مع اجلانب التركي 
إثر األحــداث األخيرة«.وتابع »نتدرب حاليا في ملعب 
الراحل علي حسن، التابع لوزارة الشباب والرياضة، 
وبعد انتهاء األزمة اإلدارية سنعود إلجراء التدريبات 

في ملعب نادينا«.
وختم »نطمئــن جماهير النادي بــأن اجلهاز الفني 
يســعى لتهيئة الفريق بصورة مثالية قبل انطالق 
املوســم، وعملنا على ترتيب دخــول احملترفن إلى 

العراق خالل األيام املقبلة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتهل املنتخب الوطنــي للمواي تــاي، اجلمعة، 
مشــاركته ببطولــة العالم للشــباب بتحقيق 4 
انتصارات في اليوم االفتتاحي من البطولة املقامة 
في العاصمة املاليزية كواالملبور.. وأســفرت نتائج 
اليــوم االول، عــن انتصار الالعب حيــدر علي على 
منافســه األســترالي بوزن 40 كجم، فيما تغلب 
عبد اهلل شــوقي على منافسه السعودي بوزن 45 
كجم.. وجنح مصطفى أســامة في هزمية منافسه 
البولندي بوزن 51، كما حقق صالح حسن االنتصار 
على الالعب التشيكي بوزن 54، فيما تعرض سعود 
ســالم للخسارة من منافســه التايالندي بوزن 48 
كجم.يذكر أن بطولــة العالم للمواي تاي لفعالية 
)الــواي كرو(، يشــارك فيها 90 دولــة من مختلف 

القارات. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 

لالحتادِ  الرســمّي  الناطــُق  َح  رجَّ
»أحمد  القــّدم  لكــرِة  املركــزي 
بالتفــاوض  املضــي  املوســوي« 
مع االســماء املرشــحة  لتدريب 
االســبوع  هذا  الوطني  املنتخب 
املُنافسِة على ثالثِة  انِحسارِ  بعد 

أسماٍء من املدرسة األوروبية . 
لكرِة  املركزي  االحتــاد  وقاَل ُعضو 
القــدم »أحمــد املوســوي« في 
الذي  الــَدوري  الصَحفي  املُؤمتــِر 
أقيــَم في مقــرِّ االحتــاد: إن احتادَ 
الكرة ســيبحُث اختيارَ الَشركِة 
الرياضّيِة  للتجهيــزاِت  اجمُلهــزِة 
االجتماِع  في  الوطنّيِة  ملُنتخباتنا 
املُقبِل للمكتِب التنفيذّي املُرجح 
َمطلــع هــذا االســبوع. وزادَ: إن 
املُنتخَب الوطنــّي لكرِة الصاالت 
َشرَع مبُعسكره في مدينِة شيراز 

استعداداً لنهائياِت كأس آسيا.
وأشــارَ إلــى: إن االحتــاد بصــَددِ 
العمِل على توفيــرِ قاِعدِة بياناٍت 
محدثٍة بشــكٍل إلكترونّي تضمُّ 
من  املُغتربن  الالعبن  إحصائياَت 
املُنتخِب الوطنــّي مروراً  العبــي 
والناشــئن  والَشــباب  باألوملبّي 
لتعزيزِ املَعلوماِت املُتوفرِة في احتادِ 
الكرة منذ ســنواٍت عدة، كما متّ 
تفعيُل تعاون مشــترٍك مع وزارِة 
لتجاوزِ  املعنيِة  واجلهاِت  الداخلّية 
أي معرقالٍت تقــُف بوجِه إكمال 

األوراق الرسمّية. 
الشــباب  ُمنتخبــي  إن  وأفــادَ: 
مبُعســكٍر  شــرعا  والناشــئن 
تدريبــّي داخلّي خلمســِة أياٍم في 
ملعِب كربالء سيتضمن ُمباراتن 

تريبيتن. واســتدرَك: إن اللجَنة 
الُعليا املُشــرفة على التصفياِت 
ســتضيفها  التــي  اآلســيوّيِة 
البصرُة، واملُكونة من النائِب األول 
لرئيــِس احتــاد الكرة علــي جبار 
وُعضــوي االحتاد رحيم لفته وغامن 
عريبي، َشــرعت بتحضيراتها من 

أجل إكماِل كل املُستلزمات.
وبّنَ: إن احتادَ الكــرة قّررَ االعتمادَ 
على 85  %  من املــالكاِت املوجودة 

فــي البصــرة فــي التحضيــرِ 
والتهيئِة لبطولِة كأس اخلليج 25 
البصرُة، منها  التي ســتضيفها 
مالكاُت البصــرة اإلدارّية والفنّية 
اللجاِن  والصحّية ضمن  واألمنّية 
العاملِة في خليجي 25، وستكون 
هناك جلــاٌن تخصصّيٌة من بغداد 
واحملافظــاِت مــن احتــادِ الكــرة 
واالحتــادات الفرعّيــة في البصرة 

واحمُلافظات األخرى. 

العراقّي  االحتــاد  ُعضو  واختتــَم 
لكــرِة القدم »أحمد املوســوي« 
حديثه بالقول: إن  يوم١٥/٨/٢٠٢٢  
االولى  االغــالق  موعد  ســيكون 
للتراخيــص مــن قبــل االحتــادِ 
اآلسيوّي، ويوم ١٥/٩/٢٠٢٢  املوعد 
النهائي  لالغالق، وقد أكمَل ناديا 
الزوراء وكربالء ضوابط التراخيص، 
وننتظــُر قــراراً من جلنِة ُشــؤون 
ِف على ما يخصُّ  الالعبن للتعــرُّ

الناديــن كأول ناديــن يكمــالن 
التراخيــَص إذا لم تكن لديهم أي 

ُمتعلقات في اللجنة.
من جانب اخر، اجتمَع وزيُر الَشباب 
والرياضــة رئيس االحتــاد املركزي 
لكــرِة القــَدم »عدنــان درجال« 
اإلســباني  الدوري  رابطِة  مبمثلي 
لكرِة القدم في مقرِّ االحتاد.. وتأتي 
هــذه الزيــارُة بناًء علــى الدعوِة 
املُقدمِة من االحتــادِ إلى الرابطة، 

دراســِة  إلى  اجلانبان  تطرَق  حيث 
آلية التعاون والرعاياِت والتسويِق 
وتعظيم املــوارد املالّية مبا يخدُم 
منظومَة االحتاد واألندية املُشاركِة 
فــي دوري احملترفن، على أن تتولى 
الرابطُة إقامَة ورش العمِل اخلاصة 
باألندية، وتقدمي استشاراٍت تتعلُق 
بنظام الــدوري وتطويره واالرتقاء 
بقدراِت العاملن في األنديِة ونقل 
اخلبرات ووضِع األســس السليمِة 
والرصينة إلقامِة دوري للمحترفن 
يسهُم في النهوِض بواقِع كرتنا، 
ويزيــُد من قوِة املنافســِة ويطور 
أنديتنــا مــن جميــع النواحــي 
والفنّية  والتنظيمّيــة  اإلدارّيــة 
واللوجســتّية مبا يخدُم مشــوارَ 
منتخباتنا الوطنّية في البطوالِت 

الدولّية.

منتخب الشباب يتغلب على  
الناشئني ودياً

تغلــَب منتخــُب الَشــباب على 
منتخِب الناشئن بهدفن مقابل 
أقيمت  التــي  املباراِة  فــي  هدٍف 
فــي ملعــِب كربالء  أمــس  أول 
املعســكرِ  الثانــوي، وهي ضمن 
في  للمنتخبن  املقــام  التدريبّي 
مدينِة كربــالء.. وتأتي هذه املباراُة 
اســتعداداً ملشــاركِة منتخــِب 
الشــباب فــي تصفيــاِت كأس 
آسيا التي تســتضيفها البصرُة 
منتصف الشــهر املُقبــل، بينما 
الناشــئن  منتخــب  يســتعُد 
كأس  بطولــِة  في  للمشــاركِة 
للناشــئن  القدم  لكــرِة  العرب 
نهاية الشــهر احلالي في اجلزائر.  
مباراٍة  في  املنتخبان  وســيلتقي 

ثانيٍة يوم غد االثنن,

اتحاد الكرة: واحد من ثالثة أسماء 
تدريبية أوروبية لقيادة الوطني 

الشبابي يفوز تجريبيا على الناشئة بمعسكر كربالء 

صراع على الكرة في اللقاء التجريبي بني منتخبي الشباب والناشئني أول أمس

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

في دوري الشــباب ظهــرت مواهب 
مع  نصيبها  نالــت  عديــدة  كروية 
درجاتها  فــي  الوطنية  املنتخبــات 
كافة، ومنهم من لــم ينل فرصته 
مــع الوطني ومن بن هــؤالء يظهر 
املســيح  عادل عبد  الالعب  اســم 
الذي اكتشــفه نعمت عباس مدرب 
1992عندما جاء  شباب السالم عام 
في شباب  لالختبار  املوهوب  الالعب 
الســالم وقتها كانت مبــاراة امام 
فريــق اخلطوط الذي يشــرف عليه 
املــدرب املثالــي محمد علــوان ابو 
هالة ومن منتصف امللعب ســجل 
عادل عبد املســيح هدف الفوز في 
مرمى اخلطوط وبعد الهدف مباشرة 
اســتبدله الكابنت نعمــت وقال له 
انتهــى االختبــار واختار لــه مركز 
الوســط خلف املهاجمن ملا يتمتع 
به مــن دقة التمرير والتســديد من 

مسافات بعيدة.
السالم وسجل8  مع شــباب  وتألق 
اهداف في دوري الشباب وفي املرحلة 
اســتعان  املمتاز  الدوري  الثانية من 
بخدماته  الكابنت نزار اشــرف مدرب 
نادي الســالم وقدم مستوى رائع في 

االهداف   العديــد من  الدوري وصنع 
وقدم لوحات فنية جميلة رســمها 
مبهارتــه  ودقة متريراتــه  وبعد هذا 
العطــاء وعندمــا انتقــل الكابنت 
األكادميــي نزار اشــرف لتدريب نادي 
الكرخ دعا عادل عبد املسيح للعب 
مع الفريق االصفرولعب موســمن 
ناجحن وبعدها  قــرر الرحيل لنادي 
8 مواســم قدم من  الطلبة ومثله 
خاللهــا افضل املســتويات الفنية 
حتت اشراف املبدع ايوب اوديشو الذي 
اختار لــه مركز حبيب جعفر خاصة 
وانه تأثــر بنجومية حبيب فتطورت 
قدراتــه الفنية والبدنية  وبرغم كل 
هــذا العطاء ظل بعيــدا عن متثيل 

املنتخب الوطني.

البداية في الكويت
عن بدايته، قال عــادل: في الكويت 
بدأت كــرة القدم حيث كانت والدتي 
في الكويت ولعبت مع فريق ناشئة  
نادي العربي وبعد االحداث عدت الى 
بلدي ومثلت  شباب نادي السالم ثم 
انتقلت للكرخ  االول وبعدها  الفريق 
29 هدفا   ولعبت موسمن وسجلت 

ثم مثلت الطلبة والصناعة
ويضيف: ســجلت اجمــل اهدافي  
في شــباك احلارس هــادي جابر من 

منتصــف امللعــب اودعــت  الكرة 
باملرمــى، والنجوم تأثــرت بهم في 
بداية مشــواري هــم، حبيب جعفر 
وليث حســن وســعد قيس وجنوم  
اهلل  العالــم  كاس  فــي  العــراق 
يرحمهم ناطق هاشم وعلي حسن 

شهاب واحمد راضي.

دوري الشباب
وبشأن بطوالت دوري الشباب حاليا، 
الشــباب  دوري  املســيح:  عبد  قال 
باالمس  كان زاخرا بالنجوم واملواهب  
وكان املغذي الرئيســي للمنتخبات 
الوطنية اليوم نرى الدوري يفتقر الى 
ابســط املتطلبــات  يفتقر للعديد 
من املقومــات نتمنى تعــود أمجاد 

دوري الشــباب حيث كنا نلعب قبل 
الفريق االول ومبلعب الشعب الدولي 
يحفزنا   مما  وبحضور جماهيري كبير 

بتقدمي مستويات طيبة.
ويتابع:  اسوء مرحلة متر بيها الكرة 
العراقيــة حاليا، فاالوضــاع العامة 
لبلدنا العزيز انعكســت سلبا على 
الرياضي االنديــة فقيرة ماديا  اجملال 

واداريا وفنيا.

املنتخبات واالعتزال
وعن أسباب عدم نيله فرصة اللعب 
للمنتخبات، أوضــح بقوله:  قدمت 
مســتويات فنيــة كبيــرة في كل 
االندية التي مثلتهــا  تلقيت دعوة 
من منتخب بغداد واالوملبي ولكنني 

بقيت بعيدا عن املنتخب الوطني. 
أما عن اعتزالــه، فأكد:  بعد العودة 
من االحتراف اخلارجــي حيث لعبت 
لنادي اليرموك الســوري وعلى ضوء 
ماجرى من أحــداث بالعراق بعد عام  
2006 والتــي قضت علــى الرياضة 
واالتاه   االعتزال  قررت  بشكل خاص 

للتدريب
وعن رحلته في التدريب، أجاب: برغم 
الشــهادات  علــى جميع  حصولي 
االســيوية  C , B , A ولكننــي لم 
احصل  على فرصــة تدريبية دربت 
نادي الصحة وعملــت نتائج طيبه 
وعملت مســاعد للكابــنت القدير 
الدولــي اســامة  نــوري فــي نادي 
االتصاالت وما زلت ابحث عن فرصة 

تدريبة تناسب تاريخي الرياضي.

مدربون شباب
وأضاف: املدربون  الشــباب هم عماد 

املســتقبل والكابــنت احمــد عبد 
اجلبار خير مثال لقولي حقق بطولة 
الكاس  للكرخ ومن قبله الراحل كرمي 
سلمان عمل ثورة  نهض بكرة الكرخ 
كثيرا  واسعدت  كبيرة  نتائج  وحقق 
للنجاحــات  التي حققها حتســن 
ونفرح  الصناعــة  نــادي  فاضل مع 
ينال املدرب الشــاب فرصته  عندما 
وانضمام  همام صالح واحمد جديع 
للكادر  التدريبــي لنادي دهوك دليل 

على جناح املدرب الشاب

اهداف واحتراف
76 هدفا خالل مسيرتي  ســجلنت 
الســالم  نادي  الكروية مع شــباب 
والطلبــة  والكــرخ  االول  واخلــط 
والصناعة  ونادي اليرموك الســوري 
عندما احترفت  اللعب في ســوريا 

عام 2005

شكر وعرفان
تعاقب العديد من املدربن على تدريب 
نادي الطلبة خــالل فترة انضمامي 
للنادي شيخ املدربن الراحل عمو بابا 
واكرم ســلمان ويحيى علوان وعامر 
جميل هــؤالء تعلمت منهم الكثير 
وشــكري وتقديري جلريدتكم الغراء 

الهتمامها بالالعبن السابقن.

عادل عبد المسيح: نعمت اكتشفني.. وأشرف وأوديشو قدماني للشهرة
نجم الكرة السابق في حديث الذكريات

عادل عبد املسيح

العراق ُيشارك في بطولة السعودية 
الدولية لتنس الطاولة

هشام السلمان* 
يُشــارك املنتخــب الوطنــي لتنس 
بطولة  فــي  الباراملبــي   الطاولــة 
السعودية الدولية.. وقال النائب االول 
العراقية  الباراملبية  اللجنــة  لرئيس 
رئيس الوفد العراقي سمير الكردي ان 
العالم  لكأس  تأهيلية  هي  البطولة 

والدورة الباراملبية في باريس 2024.
وأضــاف الكــردي ان املنتخب للعبة 
سواء رجال او نساء ميتلكون خاصية 
التفــوق علــى العبي غربي اســيا 
وكذلــك الــدول العربيــة ويحتلون 
الصــدارة بتميز، موضحــا ان االحتاد 
الدولي لتنس الطاولة الباراملبي  يعد 
الالعب  منتظر فاروق والالعبة رسل 
فاضل من املتميزين  باللعبة استنادا 

ملستواهما لعام 2022.
املشــاركة في  ان  الوفد  رئيس  وأكد 
بطولة الســعودية تُعد مهمة جدا 

فيها يسعون  املتنافسن  ان  السيما 
الــى حصد النقاط لضمــان التأهل 
للــدورة الباراملبية املقبلة .. وأشــار 
الى ان الوفد العراقي يضم 15 العب 
والعبة اضافــة الى االدارين واملدربن 

البطولة  انطالق  موعد  وســيكون   ،
للمدة مــن الرابع عشــر الى احلادي 

والعشرين من شهر ايلول املقبل.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

لقطة من البطولة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلــن نــادي روبن كازان الروســي 
تعاقــده مع الدولــي العراقي علي 
عدنــان خــالل فتــرة االنتقــاالت 
النطالقة  حتضيراً  احلالية  الصيفية 
 ..2023/2022 اجلديــد  املوســم 
وحــرص نادي روبن كازان الروســي 
العراقي علي عدنان  استدعاء  على 
للتدريبــات مع الفريق أوالً في األيام 
املاضية وذلك قبل التوقيع الرسمي 
معه. ورحب النادي الروسي بالدولي 
العراقــي علــي عدنان مــن خالل 
تغريدة مبوقــع التواصل االجتماعي 
تويتر جــاء فيها: »انضم لنا املدافع 
العرافي علي عدنــان كاظم البالغ 
من العمــر 28 عاماً ملــدة عام في 
صفقــة انتقــال حــر وســيرتدي 

علي  53«.وخــاض  رقــم  القميص 
عدنان تربــة االحتراف فــي أوروبا 
ريزه  2013 ولعب مع تشايكور  منذ 

ســبور التركي، وأودينيــزي وأتاالنتا 
في إيطاليــا بجانب فريق وفانكوفر 
وايتكابس الكندي وفايله الدمناركي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لنادي  العامــة  الهيئة  اختــارت 
الكــرخ، االعالمي كــرمي حمادي، 
أول أمس، رئيســاً للنــادي جديدا 
الكرخ  نادي  رئيــس  وقال  للنادي.. 
السابق شــرار حيدر إنه لم يقدم 
اســتقالته »من نادي الكرخ ومن 

رئاسة النادي كما تداولت وسائل 
الترشيح في  امنا قرر عدم  االعالم 
لآلخرين  اجملال  لفسح  االنتخابات، 

لقيادة النادي من بعده«.
واوضح ان »الهيئة العامة اختارت 
نائب رئيس الهيئة اإلدارية للنادي 
كرمي حمادي ملنصب رئاسة النادي 

في انتخابات اليوم وهو شــخص 
يســتحق الرئاسة«.واشار الى انه 
»وضع النادي في ايــادٍ امينة وانه 
يثق بعمل االدارة احلديدة وجناحهم 
ان »حمادي  بعده«، موضحــاً  من 
اصبح رئيســاً لنادي الكرخ حتى 

.»2026

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن نادي الشــرطة، تديد عقد 
العراق  العبه وقائد منتخب شباب 
الرزاق قاسم، ملوسم إضافي..  عبد 
ويعد قاسم، من العناصر التي برزت 
مع الشرطة في املوسم املنقضي، 
كما أنه ساهم في التتويج باللقب 
الكبيرة  املســتويات  بعــد  احمللي، 
التي قدمها فــي مرحلة اإلياب من 

البطولة.
وســبق لقاســم )19 عاما( متثيل 

الكرخ ملوســمن، قبــل أن ينضم 
للشــرطة باملوســم املنقضــي.. 
وشــارك عبد الــرزاق مؤخــرا مع 
بطولة كأس  في  العراقي  املنتخب 
أعلن  عاما.كمــا   20 العرب حتــت 
نادي الشرطة، تديد عقد الالعبن 
أحمد  الظهير  و  مصطفى محمد 
زيرو لعام آخر، ومتثيل حامل اللقب 
2022-2023.وعلى  اجلديد  باملوسم 
الرغم من غياب زيــرو عن معظم 
بداعي  املاضــي  املوســم  مباريات 

الفني بقيادة  أن اجلهاز  اإل  اإلصابة، 
منحه  ســليمان،  مؤمن  املصــري 

فرصة إضافية مع الفريق.
كمــا مت اإلعــالن عن متديــد عقود 
عامر،  وكرار  الثنائي بسام شــاكر 
إذ أن األول كان علــى طاولــة أكثر 
من نــادٍ محلي، بعد ظهوره امللفت 
لألنظار خالل مشواره مع الشرطة 
قدم  وكذلك  املنتهــي،  باملوســم 
عامر مستويات جيدة  كرار  الليبرو 

طوال املرحلة املاضية.   

كريم حمادي رئيسًا لنادي الكرخ حتى 2026

الشرطة يجدد عقود اربعة العبين

علي عدنان ينضم إلى كازان الروسي

علي عدنان



يومية سياسية مستقلة Sun. 14 Aug 2022 issue )4952( األحد 14 آب 2022 العدد

حاورها سمير خليل:
الفن التشــكيلي العراقي، ميتلك 
خصوصية متيــزه عن باقي الفنون 
فهو االقرب واالقدر على جتســيد 
الرؤى واالفكار ونثرها في اي مكان، 
وفارســات  فرســان  يتوزع  لذلك 
مدى  على  العراقــي  التشــكيل 
خارطة العالم، وطوال ايام السنة 
نشهد معرضا تشكيليا مشتركا 
او شخصيا لفنان او فنانة عراقية 

في مدن مختلفة.
ســهى احملمدي، حمامــة عراقية 
غنية  واملشــاعر،  احلــس  مرهفة 
احلنني  الرســم وجتســيد  مبوهبة 
تلبســها حلة  ان  والذكريات بعد 
لتخرج صورا  واخلطوط  االلوان  من 
جماليــة مبهــرة، وألنها ترســم 
بشاعرية مفرطة فهي ترسم املدن 
اجلميلة واالحالم واالغاني والشعر، 
فهي تؤمن إن على الفنان الرسام 
إلهامه، فيستمع  يعدد مصادر  أن 
واملوســيقى  الشــعر  ويحفــظ 
واألغنيات، فهي تعتبر جزءاً مهماً 
انها  من مصــادر إلهامهــا، كما 
تؤمن بالتجديــد والتجريب وعدم 
التوقف عند قالب او اسلوب واحد، 
الفضاء  للمــرأة  فــان  وبالتأكيد 

االوسع في لوحاتها.
ســهى احملمدي حلت ضيفة على 
صفحتنــا بعد اختتــام معرضها 
في  اقامتــه  الــذي  الشــخصي 
العاصمــة االردنية عمــان والذي 
منحتــه عنوانــا جدليا هــو )رأي 
للوقت( وسجل هذا املعرض جناحا 
كبيرا بــرأي النظــارة واهل الفن، 
تتحدث احملمدي عــن هذا املعرض 

قائلة: 
رأي للوقت هو رؤيا مختلفة حملورين 
ومحور  اإلنسانية  العالقات  محور 
العالقات  ارى  الطبيعة اصبحــت 
والهواجس واملشاعر مثل االنتظار، 
احلزن وحتى التأمل بشكل مختلف 
لنقل بشــكل انضج وما يتناسب 
وبالنســبة  احلالي،  تفكيــري  مع 
فاألشياء  اختلفت  فقد  للطبيعة 
التي كنت ال احبها اصبحت شكال 
اخر لبعد اخر مثل األمل والتجدد 

والعكس صحيح".

*كفنانة عراقيــة، كيف تنظرين 
لواقع التشكيل العراقي اليوم؟

التشــكيل العراقــي في مخاض 
وتبلور مســتمر، وبرغم ان اخلذالن 
اصاب كل شيء في الوطن نتيجة 

الفنــون  اال  وافرازاتهــا،  احلــروب 
التشــكيلية مازالت زاخرة وقوية 
ولها  العــراق  في  ألنها مبتكــرة 
ارضية خصبــة وبرأيي فان الفنان 
العراقي ال يختلف عن أحد ولكنه 
طويال  وباعــا  خصوصية  ميتلــك 

وأسلوبا هو األفضل برأيي ايضا".

والرجل  الفنانــة  املــرأة  *جدلية 
الفنان، مبــاذا يختلفان؟ هل تؤثر 
املســاحة الكبيرة لــدى الرجل 
علــى عطاء املــرأة الفنانة؟ ماذا 

عنك؟
الفن  تصنيــف  ضد  انا 

وذكوري،  النسوي 
الفن فن ولكن 

تختلــف 
يقــة  طر

لتعبير  ا
مــن 

شخص ألخر، وطبعا الرجل الفنان 
يختلــف عــن املــرأة الفنانة في 
الدخول  يســتطيع  كونه  االغلب 
إلى مرســمه متى ما أتاه االلهام 
تاركا اي مســؤوليات، غير أن املرأة 
عليها ان تنجز الكثير قبل الشروع 
بالرســم عــدا صعوبــة التنقل 
والعالقــات والتســويق اللتزامها 

بعمل ما او االرتباطات العائلية".
وعــن اللغــة التي تتحــدث بها 
لوحاتــي حتاكي  قالت:  لوحاتهــا 
افكاري ومــا أحب واشــعر فهي 
اريد قوله واشــعربه،  الترجمة ملا 
الفن بالنســبة لي هو وجه اخر 
على  بألوان  يتجســد  لي 

قماش".

نحضــر  متــى   *
الفني  معرضك 
او  بغــداد  فــي 
تنــا  فظا محا

العزيزة؟
ان  امتنــى   
اقيــم معرضا 
الوطن،  فــي 
مهما  الفنان 
عــال شــأنه 

ومكانته فــي اخلارج عليه ان يترك 
بصمة فــي وطنه، بل واالفضل ان 
ينطلق منه، إال ان االغتراب وظروف 
احليــاة حالــت دون ذلــك، ولكني 
العراق فــي قلبي وخاطري  احمل 
في كل مــكان فانا العراقية أينما 
ذهبت بفنــي، لذلك هي امنية رمبا 

تتحقق في ظروف أفضل".

*ما هو تأثير السفر والغربة على 
فنك وماهو مشروعك القادم؟

طبعــا تأثرت باألســفار واالماكن 
تأثر  وبالتالي  احتضنتنــي  التــي 
فنــي ورؤيتــي وطريقتي اصبحت 
أكثر شــمولية، اال ان اخلصوصية 
العراقية مازالت تظهر في أعمالي 
رمبا في اللــون او في بعض الرموز، 
مشــروعي الثاني ســيكون ايضا 
لم  ومواد  بتقنيــات  جديدة  جتربة 
اســتخدمها مــن قبل وســاركز 
على اخملاوف الشــرق اوسطية في 

االنسان العربي".
جديــر بالذكر ان الفنانة ســهى 
احملمدي ســبق ان اقامت معرضني 
)رأي  قبل معرضهــا  شــخصيني 
للوقت( هما )أغنيات ومدن( و)حياة 

موازية(.

التشكيلية سهى المحمدي: الفن وجه 
اخر يتجسد بالوان على قماش

بعد نجاح معرضها "رأي للوقت"

وداد ابراهيم:
دعت الفنانة املصرية "رانيا فريد شوقي" النساء 
في جميع الدول العربية للمشاركة في امللتقى 

الدولي لسيدات اجملتمع النسخة االولى االفتراضية 
في 17 من اب احلالي 2022 والذي يقام برعايتها 

مبشاركة املشرف العام د. اسماء بن سعيد ورئيس 
امللتقى د. كوثر قطارنة ويهدف امللتقى لدعم فرص 
مشاركة املرأة في العمل اجملتمعي واالنساني وابراز 

الدور االجتماعي واالنساني لها على املستويني 
الوطني والدولي والتعرف على قصص النجاح  اذ 

يحصل املشاركات على شهادة مشاركة الكترونية 
وفرصة للترشيح للجائزة الدولية لسيدة اجملتمع 

وفق الضوابط االحكام وفرصة للمشاركة في املؤمتر 
احلضوري النسخة الثانية املزمع اقامته في دبي، 

وسيتم االعالن عن تدشني اجلائزة الدولية لسيدة 
اجملتمع والتي سيتم منحها لعدد من سيدات 
اجملتمع ممن لديهن اعمال مجتمعية وانسانية 
جليلة وفقا للضوابط واالحكام على ان تكون 

املشاركة على الرابط التالي على الواتساب:
https://wa.me/message/WRJUFYK3S2411

متابعة - الصباح الجديد:
انتهى العمل في دائرة السينما واملسرح الختيار 

مجموعة أفالم ستشارك في الدورة اإلنتاجية 
للموسم السينمائي اجلديد 2022.

وعقد مدير عام دائرة السينما واملسرح ورئيس 
اللجنة الفنية العليا الدكتور أحمد حسن موسى 

اجتماعاً موسعاً في مكتبه مبقر الدائرة ضم 
اللجان الفنية اخملتصة من اخلبراء ومالكات قسم 

االنتاج السينمائي والتلفزيوني لفحص النصوص 
واألفالم املشاركة في موسم السينما للعام 2022 

املؤمل انطالقه الشهر املقبل.
وأجمعت اللجنة على اختيار سبعة أفالم بني روائي 

وقصير ووثائقي بغية اشتراكها في املوسم بعد 
إجراء مرور األفالم من كافة الفحوصات املتعلقة 
بكتابة النص والتحضيرات الفنية واللوجستية.

وأقرت اللجنة خالل اجتماعها عدة توصيات بهدف 
خدمة احلركة السينمائية وزيادة فاعليتها.

وأوضح موسى خالل االجتماع أنَّ مجلس اإلدارة 
سينعقد برئاسة وزير الثقافة والسياحة واآلثار 

الدكتور حسن ناظم في األسبوع القادم لتنسيق 
وتنظيم منهاج عمل الدائرة وفق أطر وصيغ فنية 

مدروسة تليق مبستوى وتأريخ السينما العراقية.

رانيا فريد شوقي تدعو سيدات 
المجتمع للملتقى الدولي

االنتهاء من فحص المشاريع 
السينمائية المشاركة بموسم 2022 

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 

 منــذ منتصف القرن الســابع عشــر 
الدولة  نشــاة  اعقــاب  وفي  امليــالدي، 
القومية في اوروبا، ظهرت احلاجة ملحًة 
ً حلماية هذه التجمعات البشرية، ومنذ 
ذلك التاريخ وحتى االن ماتزال الســيادة 

مبعناها املطلق مثار جدل،
 وال يختلف اثنان على ان السيادة سلطة 
دائمة ال ميكــن تفويضهــا او التصرف 
فيها، وال تخضع للتقادم النها ســلطة 
مطلقــة، وهــي وصف يلحــُق بالدولة 
لتمييز حالها، اذا كانت هذه الدولة ذات 
سيادة، فهي اذن في حالِة أمن وأستقرار، 
أوغير ذات ســيادة ، فهــي دولة تتعرض 

خملاطرَ وحتديات.
 الدســتور ينــُص على ان أي شــبر من 
االرضــي العراقيــة محرُم علــى الغير، 
لكنه في الوقت نفســه حــرم التعدي 
على دول اجلوار، هذا التوازن البد ان يطبق 
نصاً وروحاً، على اســاس ان السيادة كُل 
ال يتجزأ، وعنــوان ال يقبل االنحيازَ لهذا 
البلد اوذاك، وال يفسرعلى اساس املزاج، 
كما انها موقف وسلوك تلزم وتلتزم به 
احلكومة، ومع حاكمية هذا املبدأ العام، 
ال ميكن ان يتبنى بشكل منفرد، من طرٍف 
او حركٍة او حزٍب سياســي دون اخر، بل 

هي هوية وطنية بامتياز،
 الســيادة اما تكون مطلقــة اوال، النها 
املعبرعــن أعلى درجات الســلطات في 
الدولة، التي ال تقرأي سلطة أعلى منها، 
وال يحكمهــا- أي الدولــة - اال العقود 

واملواثيق الدولية التي وقعتها،
الضعف وكشــفها  نقاط  على   االبقاء 
للعلن بدل حتصينها، سواء كنا عامدين 
اوغافلني، فــان هذا يفرغ الســيادة من 
مضمونها بل ويعرضها لهزات، ال نبالغ 
حينما نقول ان السيادة املنقوصة اخطر 
من االرهاب، النها تعني ارساء قيود على 
السيادة، يجعلها في كفة ميزان االرادات 

الدوليه.
 بالتاكيــد نرفض الوصاية ومشــروعية 
التدخالت بشــؤوننا، لكــن علينا ان ال 
نقدم مبررات لغيرنا لينتهك ســيادتنا، 
وعندها نتبارى باصدار بيانات الشــجب 

واالستنكار!!
 علينا ان نقَف علــى ناصية الوحدة أوالً، 
بــدل التناحر على خالفات السياســة، 
التي تكفلت بايصاِل رســائَل ســلبيٍة 
حمليطنــا االقليمــي والدولــي، أظهرت 

خالفنا وأبطنت ضعفنا.

 االزمة السياسية تفسر 
انتهاك السيادة

جواد البوالني 

متابعة - الصباح الجديد:
حلت الفنانة بثينة الرئيســي، ضيفــة على برنامج " 
من القلب"، املــذاع على قناة أبو ظبــي، وخالل اللقاء 
اســترجعت أحد املشاهد التي قدمتها في عمل درامي 

منذ سنوات،كاد أن يعرضها للموت .
وقالت بثينة الرئيسي، أثناء مشاركتها في عمل درامي 
منذ ســنوات، دون أن تذكر اســمه، كان هناك مشهد 
يتطلب منها النــزول في املياه، موضحــة إلى أن هذا 
املشــهد كان عبارة "حلم" يأتي لهــا في منامها وهي 

تغرق في املياه.
وتابعت، في البداية كان املشــهد ســهالً خاصة،وانها 
جتيد الســباحة إال أنه حتول إلى أصعب املشــاهد لها، 
فعقــب قيامها بتأديتــه أكثر من مرة بنجــاح، اقترح 
شــخص من فريق العمل أن يقوم بزيادة وزنها من خالل 
وضع أشــياء لها، حتى تغطيها امليــاه بالكامل وتظل 

فترة طويلة في القاع.
واستطردت حديثها قائلة، بالفعل قامت بإعادة املشهد 
بعــد التعديالت التي مت وضعها،وفــي أثناء ذلك وجدت 

نفســها ال تســتطيع الصعود إلى أعلى بسبب 
األشياء التي جعلت وزنها ثقيالً.

واختتمت حديثهــا قائلة " املوضــوع كان صعباً 
ومازلت متأثــرة به حتى وقتنا هــذا رغم مرور 

سنوات عليه."
من جانب آخر تشارك بثينة الرئيسي في 

مسلســل " منزل 12"، املنتظر عرضه 
قريباً، وتدور أحداثــه في إطارٍ غامٍض 
ٍق، ويحمل كثيراً من األسرار،  ومشــوِّ
وهو من إخراج مناف عبد ال، وإنتاج 
شــركة "أبيز برودكشــنز" لإلنتاج 

الفني واملسرحي،
وبطولة:  النشمي،  وتأليف محمد 
فاطمــة  نــور،  الفــرج،  ســعد 
أمل  الرئيسي،  بثينة  احلوســني، 
محمــد، فتات ســلطان، أحمد 
العلوي، محمد  العونان، محمد 

الرمضان، عبداحملسن القفاص.

بثينة الرئيسي: كنت قريبة من بثينة الرئيسي: كنت قريبة من 
الموت بسبب مشهدالموت بسبب مشهد

الصباح الجديد - خاص:
مهرجان  فعاليــات  مدينة ســيدني  تشــهد 
اجلواهري التاسع – دورة الشاعر سعدي يوسف، 
الذي يقيمــه الصالون الثقافــي العراقي في 
اســتراليا، وقد اختار الصالــون الثقافي لهذه 
الدورة اســم الشاعر الكبير ســعدي يوسف، 
بعد توقف عن اقامة املهرجان ملدة ثالث سنوات 
19 وحملــت الدورة  بســب جائحة كوفيــد 
االخيرة اســم الشاعر البصري الكبير كاظم 
احلجاج، وحســب الشاعر واالعالمي املغترب 
وديع شامخ مدير الصالون فان املهرجان من 

املؤمل ان يتضمن الفقرات التالية: 
مشــاركة نخبــة مهمــة من الشــعراء 
والشاعرات عراقياً وعربياً، ومعرض تشكيلي 
العراقيني في  التشــكيليني  لنخبــة مــن 
ســيدني،  ومعرض كتــاب للكتبــي صباح 
ميخائيل القــادم من مالبــورن، اضافة لنخبة 
من الكّتاب واملبدعني من ســيدني، ومشــاركات 
وشــهادات مهمة عن اجلواهري تقدمه الســيدة 
بان اجلواهري ، وشــهادة عن الشاعر سعدي يوسف 
، وفلــم وثائقي عن احملتفى به ســعدي يوســف 
بعنوان " االخضر بن يوسف،  وسيكون هناك اعالن 
لنتائج مسابقة اجلواهري الشعرية الرابعة للشعر" 
العمودي ، التفعيلة ، النثر " وســيكون مسك اخلتام 
االحتفاء بالشــعراء الفائزين وتوزيع القالدات عليهم 
وتكرمي نخبة من املســاهمني الفاعلني في اجناح هذه 

التظاهرة الثقافية الكبرى في املهجر االسترالي . 

والصالــون الثقافي أحد اجنحــة منتدى اجلامعيني 
العراقيني االســترالي، يعمل بشكل مستقل ثقافيا 
وفكريا وتنظيميا ولكــن حتت مظلة املنتدى الداعم 
له ماديا ولوجســتيا لتنفيذ نشــاطاته، ولعل أبرز 
نشاطات الصالون هي " مهرجان اجلواهري الشعري 
- الفصيح، ومهرجان مظفر النواب للشعر الشعبي، 
والصالــون معنى ايضا فــي رصد اي نشــاط فني 
وثقافــي، عبر نــوادي الصالون " نادي الشــعر، نادي 
الفكر والســرد، ناد ي السينما، نادي التشكيل، نادي 

املسرح، نادي الفن واملوسيقى".   

متابعة - الصباح الجديد: 
لم ميض عليــه طويال ومنذ احللقــة االولى احتل 
برنامــج ) ديرة هلي ( الذي يبث من على شاشــة 
قناة العراقية العامة - شــبكة االعالم العراقي 
املركز االول في مقياس املشاهدات التلفزيونية 
والسوشل ميديا ومواقع التواصل االجتماعي 
للبرامج احمللية العراقية.  حيث حققت احللقة 
االولى لوحدها من البرنامج والتي كانت مع 
الفنان الكوميدي الكبير محمد حسني عبد 
الرحيم نسب مشاهدة جتاوزت الــ 4 مليون 
و6  مليون مشــاهدة في عدد من املواقع 
االلكترونية.  البرنامج يعود بالذاكرة الى 

ايام الدراســة األولية للضيوف من خــالل اخذهم بزيارة 
غير متوقعة الى مدرسة الضيف االبتدائية والسماح له 
باجللوس على مقعده الدراســي في نفس صفه الدراسي 
الــذي غادره منذ ســنوات عديدة .. حلظات حتى يباشــر 
الضيف بوجود هــذه الظروف النادرة بتذكــر تلك األيام 
وماحتوت  من اســماء مدرسني ومعلمني ومواقف وصور 
تربوية وشــخصية عديدة  ليتنقل بعد ذلــك البرنامج 
لتامني زيارة اخرى الى ذات الضيف الى موقع منزله وبيته 
الذي عاش فيــه اول ايام حياته ليشــاهد بعينه مرحلة 
عظيمة تعد من اهم مراحل حياة االنسان قبل ان يختم 
البرنامج باالنتقال الى املرحلــة الراهنة ليتلقى الضيف 

عدد من األسئلة التخصصية التي اختيرت بعناية   

"ديرة ّهلي" يحقق اعلى نسبة من المشاهدات"ديرة ّهلي" يحقق اعلى نسبة من المشاهدات

 متابعة - الصباح الجديد:
قدم وزير الثقافة والســياحة واآلثار الدكتور حسن 
ناظم تبريكاته إلى الدكتور ســعد سلوم مبناسبة 
فوزه ومؤسسة مســارات بجائزة ابن رشد للفكر 
احلر لعــام واصفاً احلدث بأنَّه فــوز للثقافة 2 202 
  العراقيــة  وقال الوزيــر في تهنئتــه على مواقع 
التواصل االجتماعي: مبارك صديقي اجمُلد د. ســعد 

سلوم، هذا فوز للثقافة العراقية. 
اجلدير بالذكر أنَّ الدكتور سعد سلوم أكادميي وخبير 
في شــؤون التنوع الثقافي في العراق، وهو أستاذ 
مســاعد في كلية العلوم السياســية /اجلامعة 
املستنصرية ومن مؤسســي اجمللس العراقي حلوار 

األديان، وقد حاز على جائزة ســتيفانوس للحريات 
الدينية لعام 2018 ومن أبرز مؤلفاته: )املسيحيون 

في العــراق( 2014 و)الوحدة فــي التنوع( 2015 
العراق ما  2016و)أقليات  العراق(  و)اإليزيديون في 
بعد داعش( 2017. علماً أنَّ جائزة ابن رشد للفكر 
احلر هي جائزة سنوية متنحها مؤسسة ابن رشد 
للفكر احلر في برلــني منذ 1999 ملن قام بدور في 
دعم ونشــر الفكر الدميقراطي احلــر واإلبداع في 
البالد العربية.  وســبق للجائــزة أن فاز بها عدد 
من املفكريــن العرب منهم محمود أمني العالم، 
ومحمد أركون، وصنــع اهلل ابراهيم،ونصر حامد 

أبو زيد، ومحمد عابد اجلابري.

"سيدني" تحتضن مهرجان الجواهري التاسع"سيدني" تحتضن مهرجان الجواهري التاسع
الثقافة تبارك لـ"سعد سلوم" 
فوزه بجائزة ابن رشد للفكر الحر

دورة الشاعر الكبير سعدي يوسف..
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