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بغداد - وعد الشمري:
هجوماً  الصــدري  التيار  شــنَّ 
شــديداً علــى ثالث قــوى في 
رافضــاً  التنســيقي،  اإلطــار 
معرباً  االرادات،  بفــرض  اتهامه 
االنتخابات  بإجــراء  ثقتــه  عن 
االطــار  أورد  وفيمــا  املبكــرة، 
التنســيقي ان اعتصام أنصاره 
قرب اجلســر املعلــق ميثل دعوة 
إلخالء بناية البرملان، حمل احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني قوى 
االطار التنســيقي مســؤولية 
التي  الصدامــات واملواجهــات 
يحتمــل ان تقع بــن أنصارها 
الصــدري، مفيدا  التيار  وانصار 
البرملان  بأن حل  ذاته،  الوقت  في 
والذهاب الــى انتخابات مبكرة 
القوى  جلميــع  ترضية  يعــدان 
السياســية مبا فيها الشــارع 

العراقي.
العراقي،  محمد  صالح  ونشــر 
التيار الصدري  املقرب من زعيم 
مقتدى الصــدر، تغريدة هاجم 
االطــار  قــوى  بعــض  فيهــا 
التنســيقي بالقول »ال أظنكم 
)صادقــون( وال تريــدون )دولــة 
القانــون( وال تريــدون التعامل 
تهتفون  زلتم  ومــا  )حكمة(  بـ 

بالتبعية. و)كال كال للعراق(«.
وتابع العراقي، »ال أظنكم قاعدة 
)عريضة( وال تيار )واسع( بل انتم 
تخوضون مع شــعبكم )صراع 

أن يســتمر  الوجــود( وهيهات 
فسادكم«.

التيار  جمهــور  اتهــام  ورفض، 
أمــام  املعتصــم  الصــدري 
البرملــان بأنــه يســعى لفرض 
االرادات، محمــاًل جهــات أخرى 
مســؤولية الســعي لفــرض 
االرادات، وهــم أصحــاب الثلث 
املعطل واملســؤولن عن إطالق 
الصواريخ باجتــاه اربيل واالنبار، 
وحرق املستشــفيات ومحطات 
االقتراع،  وصناديــق  الكهربــاء 
وأصحــاب التســريبات، والذين 
اعتصموا أمام املنطقة اخلضراء 
احتجاجاً على نتائج االنتخابات.
التيار  وذكرت مصادر مقربة من 
الصــدري، أن »رســالة العراقي 
ثالث  تســتهدف  بانها  واضحة 
قوى سياسية، وهي ائتالف دولة 
املالكي،  نــوري  بزعامة  القانون 
وحركة اهــل احلق بزعامة قيس 
اخلزعلي، وتيــار احلكمة بزعامة 

عمار احلكيم«.
وتابعت املصــادر، إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »اعتراض الصدر على 
وكذلك  بجديد،  ليــس  املالكي 
احلــال بالنســبة ملوقفــه من 
اخلزعلــي، لكن ما طرأ اليوم هو 
التركيز الواضــح على احلكيم، 
أدلى  الذي  اخلطاب  هو  والسبب 
به قبل ايام وأطلق خالله عبارات 
غير الئقة بحق معتصمي التيار 

الصدري«.
وأشــارت، إلى أن »الصدر ما زال 
يعول على زعيــم كتلة الفتح 
هادي العامــري بان يكون له دور 
واضح في حل األزمة السياسية 
مــن خــالل التعــاون على حل 
البرملان وإجراء انتخابات مبكرة«.
أن  علــى  املصــادر،  وشــددت 

»االنتخابــات ســوف جتــري ال 
احلالي  القانون  وبــذات  محالة، 
ولن يجري تغيير على مفوضية 

االنتخابات احلالية«.
إيرانية  إعــالم  وكانت وســائل 
قد كشــفت عن إمكانية عقد 
لقاء بن العامري والصدر نهاية 
األســبوع احلالي بهدف ترطيب 

األجواء السياسية.
النائب عــن كتلة  بدوره، ذكــر 
الفتــح معــن الكاظمي، في 
تصريح إلــى »الصباح اجلديد«، 
اإلطار  »اعتصــام جماهيــر  أن 
التنسيقي ســوف يستمر في 
الدعــوة إلى احترام الدســتور 

والقانون«.

وتابــع الكاظمــي، أن »احلصار 
علــى مجلس النــواب يجب أن 
ينتهي لكــي يؤدي دوره بوصفه 
قوة تشــريعية ومن ثم االسراع 
في تشــكيل حكومــة خدمة 

وطنية«.
أن  إلــى  الكاظمــي،  ولفــت 
»البلد معطل منــذ عام 2019 

تظاهــرات  حصلــت  عندمــا 
تشــرين وبعدها مت الذهاب إلى 
من  وليس  املبكــرة،  االنتخابات 
على  البقاء  العامــة  املصلحة 

هذا احلال«.
ولفت، إلــى أن »اعتصام االطار 
رئيس مجلس  يدعو  التنسيقي 
احللبوســي  محمــد  النــواب 
إلــى إخالء بنايــة اجمللس وعقد 
القوانــن  إلقــرار  اجتماعــات 

وتشكيل احلكومة«.
َ»ضرورة  إلى  الكاظمي،  ومضى 
املفاوضات  طاولــة  إلى  العودة 
وإجراء حوار وطني شــامل لكل 
مكونات الشــعب العراقي من 
أجل ضمان مشــاركة ممثليهم 

في احلكومة املقبلة«.
أفاد عضــو احلزب  من جانبــه، 
الدميقراطي الكردســتاني وفاء 
محمد في تصريح إلى »الصباح 
تظاهرتن  »وجــود  بأن  اجلديد«، 
األولى للتيــار الصدري والثانية 
لإلطــار التنســيقي في مكان 
واحد أمر فــي غاية اخلطورة ألن 

ذلك قد ينتج عنه مصدامات«.
»حصــول  أن  محمــد،  وتابــع 
أيــة مواجهة تتحملــه اجلهة 
التــي جاءت بتظاهــرة مضادة 
ذاتــه، وهــي قوى  املــكان  في 
الفتــاً  التنســيقي«،  اإلطــار 
إلــى أن »ترضيــة جميع القوى 
السياســية مبا فيها الشــارع 

العراقي الــذي قاطع %70 منه 
االنتخابات يكــون بحل البرملان 
واجــراء انتخابــات مبكرة وفق 

األطر الدستورية«.
وأوضــح، ان »احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني ال يعارض اللجوء 
إلى حل البرملان وهو يتابع بقلق 
األحداث اجلارية، لكنه يشــترط 
أن حتترم القوى السياسية نتائج 
ما  يتكرر  وال  املبكرة  االنتخابات 

حدث في الوقت احلالي«.
ولفت محمــد، إلى أن »اعتراض 
قوى االطــار التنســيقي على 
سببه  املبكرة  االنتخابات  إجراء 
تأكدها عدم متكنها من احلصول 
التي متتلكها  املقاعد  على عدد 
حاليــاً بعد اســتقالة الكتلة 

الصدرية«.
وزاد، أن »تلــك القوى التي بدأنا 
اليــوم نســمع عنهــا خطاباً 
وشــرعية  الدســتور  بحماية 
الدولة، كانت قبــل مدة وجيزة 

تشكك بنزاهة االنتخابات«.
وانتهى محمــد، إلى أن »األمور 
يبدو ذاهبة باجتــاه حل البرملان، 
خصوصاً إذا حصل هناك تدخل 
مــن املرجعية الدينيــة، وبهذا 

سوف نطوى هذه األزمة«.
ويواصــل اتباع التيــار الصدري 
اعتصامهم فــي مبنى البرملان، 
االطار  انصــار  يعتصــم  فيما 

التنسيقي قرب اجلسر املعلق.

الديمقراطي الكردستاني يرى في حل البرلمان ترضية للشارع

التيار الصدري يهاجم بحدة ثالث قوى في اإلطار
ويشدد: االنتخابات جارية ال محالة وبال تعديالت

بغداد - الصباح الجديد:
أصــدر زعيــم التيــار الصدري، 
األحد،  يــوم  الصــدر،  مقتــدى 
توجيها خاصا إلى مكاتبه كافة، 
باعتماد شعار »عام التغيير« في 
اخملاطبات والكتب الرسمية التي 

تصدر عنها.
وأكــد املكتــب اإلعالمي اخلاص 
بالصدر في النجف، بحسب بيان 
اجلديد:  الصبــاح  عليه  اطلعت 
التغيير( في  )عام  »اعتماد شعار 
اخملاطبات والكتب الرســمية في 
مؤسسات اخلط الصدري كافة«، 
التيار  زعيم  لتوجيهــات  امتثاالً 

الصدري.
وكان دعــا الصدر مســاء أمس 
تظاهــرة  إلــى  الســبت،  االول 
ســاحة  في  مليونية  ســلمية 

التحرير وسط بغداد.
العراقي  ونقل صالــح محمــد 
وزير الســيد الصدر عنه قوله:« 
هذا ندائــي األخير.. وقــد أبرأت 
ذّمتــي أمام رّبي وأبي وشــعبي، 
بعــد أن انقســم االحتجاج الى 

فســطاطن.. صار لزاماً عليَّ أن 
أحتّرى أّي الفسطاطن أكثر عدداً 
وأوســع تعاطفاً عند الشــعب 
العراقــي بغــض النظــر عــن 

انتماءاتهم ».
وأضــاف: » فبعد التــوّكل على 
اهلل تعالــى وحســن توفيقــه، 
أوّجه خطابي هذا الى الشــعب 

بعشــائره  احلبيــب  العراقــي 
ونســائه  وطوائفه  وشــرائحه 
شــيباً وشــباناً وأطفاالً، فإنني 
اليــوم أعّول عليكــم باملناصرة 
للعراق من أجــل اإلصالح وإنقاذ 
ما تبقــى منه لكــي ال تكونوا 
لقمة سائغة للفــساد والظلم 
وامللــيشيــات والتبـعية وأهواء 

واملتسلطة  الفاســدة  األحزاب 
.«

أعــّول عليكم  نعــم،  وتابــع:« 
وأتوّسم منكم الشجاعة وعدم 
الفرصة  )نهايــة  فهي  اخلذالن.. 
األخيرة(، وذلك من خالل مظاهرة 
ســلمية مليونيــة موحدة من 
العــراق  محافظــات  جميــع 

ومن  بل  وأحيائه  وقراه  ومناطقه 
الى  أزّقته ومنازلــه للتوّجه  كل 
العاصمــة بغــداد احلبيبة والى 
ســاحة التحرير ثّم الى أخوتكم 
اإلصــالح  ملــؤازرة  املعتصمــن 
حبــاً بالعــراق، وذلــك بزحــف 
أعالم  حاملــن  مليونيمهيــب 
ورايات  وبيارق اإلصــالح  العــراق 
التي  العالية  وبأصواتكم  التحّرر 
تهّز عروش األشـقياء.. ثم العودة 

الى منازلكم ساملن آمنن ».
مليونية  برسالة  لنبعث   « واورد: 
شــعبية الى العالــم كّله بأن: 
العــراق مع اإلصــالح.. واإلصالح 
مع العراق وال مكان للفــــساد 
راع  فكّلكــم  والفاســــدين، 
اإلصالح..  عن  مســؤول  وكّلكم 
فالقرار قرار الشعب إما اإلصالح 
وإما فــــساد ال يزول وتبـــعية 
تتجــّذر لتمحــو كل مــا تبقى 
من خيراتكــم وكرامتكم، واهلل 
املســتعان على ما يصفون، فها 
هو شهر اإلمام احلسن الذي قال: 
هيهات منا الذلة.. فهّبوا لطلب 

اإلصالح فــي وطنكم كما طلب 
اإلصالح في أمة جّده صلوات اهلل 
عليه وعلى آله وصحبة األخيار ».

وختم بالقول: “فيا أيها الوطنيون 
الشرفاء أنتم على أعتاب بَعــث 
جديد ودكــتاتور آخر لعّله بثوب 
منهم  وهما  والعقيــدة..  الدين 
بــراء.. فاهلل ال يحّب الفــــساد 
واهلل ال يضيــع أجــر املصلحن 
ناصرمتــوه،  إن  ناصركــم  واهلل 
التوقيــت والتعليمات  فانتظروا 

واستعدوا”.
وجتدر اإلشــارة الــى ان أمن عام 
الربيعي،  نصار  الصدرية  الكتلة 
قــدم في وقت ســابق مــن يوم 
امس أيضا، دعــوى قضائية ضد 
بحل  الثالث، مطالباً  الرئاســات 

مجلس النواب. 
تداولتها وسائل  وثيقة  وبحسب 
االعــالم ومواقــع اخبارية، وكل 
الصدرية نصار  الكتلة  أمن عام 
زغير الربيعي، خمســة محامن 
لرفــع الطلب املقدم منـــه الى 

القضاء.

الصدر يوجه باعتماد شعار » عام التغيير« في مخاطبات
مكاتب التيار ومؤسساته

امين عام الكتلة الصدرية يرفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثالث تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

»اإلخوان « يحاولون التسلل الى ساحة 
3السودان السياسية بمغازلة الجيش الكهرباء: نحتاج ثورة للحد من الضياعات

اهوار البالد يضربها الجدب والجفاف2ورفع التجاوزات وتنفيذ الجباية في الجنوب
6يحولها من جنات الى أراض قاحلة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
بحث وفد من االطار التنسيقي في 
اربيل والسليمانية تطورات العملية 
السياسية وموقف الكرد من االزمة 
الراهنة والية البدء بعقد جلســات 

مجلس النواب.
وناقــش رئيس حتالــف الفتح هادي 
العامــري الذي وصل اربيل مســاء 
احلزب  رئيــس  االحــد مــع  امــس 
مسعود  الكردســتاني  الدميقراطي 
بارزاني تطورات العملية السياسية 
وموقــف االطار الكــرد من املطالب 
الصــدري  التيــار  قدمهــا  التــي 
بضرورة حل مجلــس النواب واجراء 

انتخابات مبكــرة. واوضحت مصادر 
االطار  ان  اجلديد،  للصباح  سياسية 
الكردين  احلزبــن  دعا  التنســيقي 
الدميقراطــي واالحتــاد الوطني الى 
رئاسة  االسراع في حســم مرشح 
تسمية  جلســة  لعقد  اجلمهورية 
الرئيس الذي بدوره يكلف بتشكيل 
املصادر،  واوضحت  املقبلة.  احلكومة 
ان العامــري ابدى اســتعداد االطار 
لعقد جلســة مجلــس النواب في 
اربيــل بدال من بغداد في حال توصل 
احلزبان الكرديان الى مرشح مشترك 

لرئاسة اجلمهورية.
وتابعــت املصادر ان بارزاني دعا بدوره 

االطراف الشــيعية الى البدء بحوار 
بناء ملعاجلة االزمــات التي تواجهها 
البالد، مؤكــدا ان الصراعات اجلارية 
االوضاع  على  ستنعكس سســلبا 
العامــة في البالد وســتفضي الى 

مزيد من االزمات واملشاكل.
كمــا وتضمنــت زيــارة العامــري 
بافل  الوطني  برئيس االحتــاد  اللقاء 
الســليمانية، حيث  فــي  طالباني 
بحــث اجلانبــان الية البــدء بعقد 
النواب واخلروج من  جلسات مجلس 
االنسداد السياســي الذي تشهده 
املصادر  وبينت  السياسية.  لعملية 
العامري وطالبانــي اجمعا على  ان 

ان احلوار والتفاهــم املفتاح الوحيد 
ملعاجلــة االزمــة السياســية، وان 
اللجوء الى الشارع وحتشيد اجلماهير 
لن يعالــج االزمات التــي تواجهها 
البالد وسيسهم في تعقيد املشهد 
وانعدام الثقة بن املواطنن واالحزاب 
العامري قبيل  السياســية.  وعقد 
وصوله الى االقليم سلسلة لقاءات 
في بغداد مع اغلب القوى واالحزاب 
رئيس مجلس  والتقى  السياســية 
حيث  احللبوســي،  محمد  النــواب 
ناقــش اجلانبان االوضــاع في البالد 
وآخر املستجدات بخصوص تشكيل 

حكومة جديدة.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
افــاد مجلس القضــاء األعلى امس 
صالحية  امتالكــه  بعــدم  االحــد، 
ان  الى  النواب، مشــيرا  حل مجلس 
مهامه محــددة وفق املــادة   )3( من 
رقم  االعلى  القضــاء  قانون مجلس 
)45( لســنة 2017  والتــي مبجملها 
تتعلــق بادارة القضــاء فقط وليس 
من بينهــا اي صالحية  جتيز للقضاء 
التدخل بامور السلطتن التشريعية 

أو التنفيذية.
يأتي هذا في اعقــاب مطالبة زعيم 
الصدر،  مقتــدى  الصــدري  التيــار 

القضاء بحل مجلس النواب.

وجــاء في بيــان صادر عــن مجلس 
القضــاء األعلــى امس االحــد  ان 
»اجمللــس ناقــش في جلســته التي 
االحــد طلب مقتدى  انعقدت امس 
الصدر املؤرخ في   10 /8 /2022 اخلاص 

بحل مجلس النواب«.
واشــار البيان الى انه »وبعد النقاش 
والبحــث وجد  ان مجلــس القضاء 
يتفق مع ســماحته في تشــخيص 
ســلبية الواقــع  السياســي الذي 
الدستورية  واخملالفات  البلد  يشهده 
اكتمال  بعــدم  املســتمرة  املتمثلة 
تشــكيل الســلطات الدســتورية 
بانتخاب رئيــس  للجمهورية ورئيس 

احلكومة  وتشــكيل  الوزراء  مجلس 
حالة  وهي  املدد  الدســتورية،  ضمن 
غير مقبولــة ويجب معاجلتها وعدم 
تكرارهــا، وهذا  ما شــخصه رئيس 
اجمللس في اكثر من مناســبة ووضع 
احللــول  الالزمــة لتجنــب تكرارها 
باقتراح تعديل بعض مواد  مستقبالً 

الدستور  ذات الصلة«.
 وأضاف: »اما طلب حل مجلس النواب 
القضــاء  االعلى  مجلــس  قبل  من 
ملعاجلة هــذه اخملالفات الدســتورية 
فإن اجمللس ســبق وان  عــرض عليه 
نفس هذا املقترح في شهر آذار سنة 
2022 )قبل تاريخ اســتقالة الكتلة 

الصدرية( من قبــل بعض منظمات 
اجملتمع  املدني وعدد من الشخصيات 
واالكادميية  واالعالمية  السياســية 
وكان  جــواب اجمللس فــي حينه هو 
أن مجلــس القضــاء االعلى ال ميلك 
الصالحية حلــل  مجلس النواب، ذلك 
ان مهــام مجلس القضــاء محددة 
مبوجــب املادة   )3( مــن قانون مجلس 
القضــاء االعلــى رقم )45( لســنة 
بادارة  تتعلق  2017  والتي مبجملهــا 
القضــاء فقط وليس مــن بينها اي 
بامور  التدخل  للقضاء  صالحية  جتيز 
السلطتن التشريعية أو التنفيذية، 
السلطات  بن  الفصل  تطبيقاً  ملبدأ 

العامـري يسعـى لحسـم مرشـح الرئاسـة
وعقد جلسة لمجلس النواب في اربيل

 ال صالحية لنا بحل البرلمان والتدخل بأمور 
السلطتين التشريعية أو التنفيذية

وصل االقليم امس والتقى بارزاني وطالباني مجلس القضاء األعلى:

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قررت وزارة التربية شمول طلبة 
والســادس  املتوســط  الثالث 
دروس  بثالثة  الراسبن  االبتدائي 
بـــامتحانات »الــدور الثانــي« 

للعام الدراسي احلالي. 
وكان ناقــش وزيــر التربية علي 
االحد  أمــس  الدليمي  حميــد 
الراي بعد  هذا األمر مع هيئــة 

اجتماعــه مــع جلنــة التربية 
النيابية.

  وبــّن املكتــب االعالمي لوزير 
التربيــة أن الوزير عــرض القرار 
الوزارة  العليا في  القيادات  على 
ضمــن اجتمــاع هيئــة الرأي، 
باإلجماع؛  عليــه  التصويت  ومت 
مراعاًة لظــروف الطلبة بصورة 

عامة. 

بغداد - الصباح الجديد:
افاد عضو ائتــالف دولة القانون 
جاســم البياتي امس االحد، ان 
رئيــس مجلس النــواب محمد 
احللبوســي ابلــغ  رئيس حتالف 
الفتح هادي العامري في اللقاء 
الذي جــرى بينهما امس االحد 
نفســه، عدم ممانعته في عقد 
جلسة للبرملان شريطة التوافق 

الوطني.
وقال البياتي في تصريح تابعته 
رئيس  ” لقاء  ان  الصباح اجلديد، 
حتالــف الفتح هــادي العامري 
النواب محمد  برئيس مجلــس 
احللبوســي ناقــش حتديد عقد 
جلســة للبرملان من خالل تقدمي 
توقيــع بهذا   170 اكثــر مــن 

الشأن”.

شمول الراسبين بثالثة دروس 
في السادس االبتدائي والثالث 

المتوسط بامتحانات الدور الثاني

الحلبوسي يبلغ العامري عدم 
ممانعته عقد جلسة للبرلمان 

بشرط التوافق الوطني 



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

الكهرباء، مســاء  وزارة  كشــفت 
حول  جديــدة  تفاصيل  الســبت، 
ملــف الطاقــة بينها مــن يقف 
خلف االنطفاء التام في محافظة 

البصرة.
وقال الناطق باســم الوزارة، احمد 
موسى ان :”مالكاتنا اقرب حملافظات 
اجلنوب وخاصــة محافظة البصرة 
والتي اســتنفرت العــادة الطاقة 
خالل ســاعات”، مستدركاً “حجم 
العوارض التــي حدثت في البصرة 
حقيقي واملنظومــة عادت للعمل 

بعد ساعات”. 
واضــاف “هناك فجــوة كبيرة بني 
العــرض والطلــب فــي مايخص 
الطاقــة الكهربائيــة، وكهربــاء 
اجلنوب توقفت عن العمل بســبب 
ااملنظومة  لكــن  االحمــال؛  زيادة 
تشــهد تعاف بســاعات التجهيز 
في البصرة وصلت الى 18 ســاعة 
جتهيز علماً ان حمل احملافظة 3870 
ميغاواط فــي حني جتهيز الكهرباء 
في بغداد بحدود 16 ساعة ما قبل 

العوارض الفنية”.
وتابع موسى “شكلنا جلانا للبحث 
مــن يقف خلــف االســتهدافات 
االخيــرة حملطــات الطاقــة فــي 
ونتوقع  واجلنوب  البصرة  محافظة 
تــردي الواقع ال يخلــو من اجندات 
الى  “احلاجة  سياســية”، مؤكــداً 
ثورة للحــد من الضياعــات ورفع 

التجاوزات وتنفيذ اجلباية”.
“موازنــات  ان  بالقــول،  وأردف 
الكهرباء صفرية قياســيا بحجم 
الوزارة  وتخصيصات  مسؤولياتها، 
فــي املوازنة 2021 بلغت 5 مليارات 
دينار 4 منهــا دفعت للغاز االيراني 

واكملنا بها رواتب املوظفني”.
وبني موســى “الكهرباء لم حتصل 
علــى موازنــة تتناســب وحجم 
املتطلبات، ورئيس الوزراء حتدث عن 
وفرة مالية ووزارة الكهرباء مفلسة 
الغاز  وسددنا جميع مســتحقات 

االيراني للعام 2021”.
وبشأن شــركة ســيمنز االملانية، 

اوضــح موســى “لدينــا اتفاقية 
سنوات  الربع  ســيمنز  مع  اطارية 
لتوليــد 11 االف ميغــاواط واملبدأ 
كان على اســاس القروض، وتلكؤ 
السيولة  قلة  بســبب  الشــركة 
املاليــة”، مسترســالً “تاخير اقرار 
املوازنــة انعكس ســلبا على اداء 
الوزارة وضرورة ابعاد ملف الكهرباء 

عن اجلانب السياسي”.
واكمــل “لدينــا غــاز محلي لكن 
يحتاج الــى تأهيل، والوزارة ال تأخذ 
والتعطي الطاقة القليم كردستان، 
القطاع  لتطوير  الفعلية  وحاجتنا 

الكهربائي قرابة 30 مليار”.
وبــني موســى “الربــط اخلليجي 

وسيكون  36-24 شهراً  يحتاج من 
العراق رابطاً بني دول اسيا وافريقيا، 
ودول اخلليــج فرضت علينا ســعر 
اسعار  من  اعلى  الكهرباء  تعريفة 
الســوق، اما ســبب عــدم حتقيق 
نتيجة  التوربينية  احملطات  مشروع 
لعــدم تخصيص املبالــغ من قبل 
احلكومة”.   من جهة اخرى كشف 
النائــب عــن حتالف قــوى الدولة 
تفاصيل  شــداد  علي  الوطنيــة، 
خطيرة تتعلــق مبياه البصرة، فيما 

اكد ان احلل يكمن في محورين.
نواب  اجتمــاع  “بعد  وقال شــداد 
البصرة مــع احلكومة احمللية دعونا 
مجلــس الوزراء الى عقد جلســة 

احملافظة  استثنائية للحكومة في 
حلل ازمة املياه، كمــا طالبنا وزارة 
املوارد املائية بزيــادة االطالقات من 
اجل دفع اللســان امللحي في شط 
العــرب”.  واضــاف “تقريــر خاص 
من مكتــب حقوق االنســان اكد 
وجــود بعض امللوثــات، ورمبا تكون 
مياه شــط العرب في املســتقبل 
وعلى  للشرب،  صاحلة  غير  القريب 
ضوء ذلك الزمنــا احلكومة احمللية 
ملشــاريع  اولوية  هنالك  تكون  بان 
}التحليــة والتصفية{ من  امليــاه 
التخصيصــات املالية فــي قانون 
الدعــم الطــارئ والتــي قــدرت 
بـ3 ترليــون دينــار واالعتماد على 

محطات بحرية”. 
وتابــع شــداد “ننتظــر بشــكل 
رســمي ارســال اخلطة املعدة من 
قبل مديرية مــاء البصرة واجلهات 
ذات العالقة عن طبيعة املشــاريع 
املياه  حتليــة  بشــأن  واهميتهــا 
وعن انشــاء محطــات جديدة”.   ، 
واشار الى “نســبة امللوثات ازدادت 
بنســبة %60 في مناطــق جنوب 
البصرة اما فــي املركز وصلت الى 
%30 بالتالــي نحن امام ازمة تلوث 
بيئيــة حقيقية”.  وطرح شــداد، 
نوعني من احللول “سريعة تتضمن 
زيــادة االطالقات املائيــة من قبل 
تركيا لدفع امللوثــات واملياه املاحلة 

الى البحر ومســتقبلية من خالل 
التحلية  محطــات  على  االعتماد 
البحريــة”.  ، واكد “هنــاك اولوية 
لتخصيصات البترودوالر امام ارواح 
املاليني التي تعــد حتت خط اخلطر 

بسبب املياه امللوثة”.
وختم شداد “قضاء الزبير داخل في 
جدول املراشــنة وهناك انقطاعات 
في بعــض املناطق والحظنا هناك 
القضاء  فــي  محالــة  مشــاريع 
لشــركات متلكئة، وهناك صمت 
واضح مــن املعنني فــي احملافظة 
وعــدم اهتمــام احلكومــة احمللية 
لذلك سيكون هناك لقاء قريب مع 

املسؤولني على ملف املياه”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلــع محافــظ بغــداد املهندس 
محمــد جابر العطــا، ميدانياً على 
مشروع  في  املنفذة  األعمال  ســير 
تطوير وتأهيل مدخل بغداد املوصل 

“التاجي”.
جاء ذلك خالل جولة أجراها محافظ 
بغداد برفقة الوكيــل الفني لوزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة 
املهنــدس جابــر احلســاني، حيث 

تتواصل األعمال بإشراف مباشر من 
رئيس واعضاء دائرة املهندس املقيم 
للمشــروع املهنــدس عدنان حمد 

فرحان.
 وتضمنت األعمال: توسعة الطريق 
من جانب اجلزرة الوسطية واألكتاف 
حســب التصاميم احملددة، ليصبح 
 )14( الواحد  للطريق  الكلي  العرض 
متــراً لكل جانب وقشــط الطريق 
اخلــارج من بغــداد، وقلــع الطريق 

الداخــل بإجتاهها والــذي يبدأ من 
منطقة النباعي وصوالُ الى مجسر 
الصب  ألعمــال  متهيداً  الســايلو، 
الكونكريتي بعــرض )7( امتار ورفع 
جســور املشــاة وإنشــاء حتويالت 
نظامية، مع نصــب عالمات مرورية 

)وإرشادية(. 
كما قرب اإلنتهاء من إنشاء معمل 
اإلسفلت في دائرة املهندس املقيم، 
إكســاء  بإعمال  تتكفــل  والتــي 

الطريق.  املشــروع ميتد بطول )33( 
السايلو  يبدأ من مجسر  كيلومتراً، 
فــي التاجــي وصــوالً إلــى ناحية 
العبايجي، وتتضمن أعماله توسعة 
الطرق وتخطيطهــا، وإضافة ممرات 
مرورية  نصب عالمــات  مع  جديدة، 
وإسترشادية، وتأثيث اجلزرات، ونصب 
احلاجز الكونكريتي )النيوجيرســي( 
اجلزرة  فــي  واحــد  متــٍر  بإرتفــاع 

الوسطية. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
يعتزم مركز البيانات الوطني التابع 
لألمانة العامة جمللــس الوزراء أمتتة 
أجور املاء ملنع حاالت الفساد اإلداري 

وقال  بســهولة.  القوائم  وتسديد 
املتحدث الرســمي باســم األمانة 
العامة، حيدر مجيــد، في تصريح 
صحفي، إن “مركز البيانات الوطني 

في األمانة يـــدرس مشــروع أمتتة 
أجور املاء”، مشيرا إلى أن “األسابيع 
املقبلة ستشهد عقد اجتماع املركز 
مع املالكات الفنية والهندسية في 

ليتيح  باملشروع،  للبدء  بغداد  أمانة 
في حــال تطبيقه دفع أجــور املاء 
“االجتماع  أن  ، وأضــاف  إلكترونيا”. 
قيد  دخولــه  إمكانيــة  ســيحدد 

التنفيذ”. مــن جانبها، ذكرت عضو 
النيابية،  جلنة اخلدمــات واإلعمــار 
مديحة املوسوي، أن “ برامج األمتتة 
البـــد من أن تدخــل لعمل جميع 

الدوائر، وخاصة أجــور املاء لضمان 
سالسة العمل وتـسـديـــد األجور 
من قـبل املواطنني، فضال عـن منع 

حاالت الفساد اإلداري واملالي”. 

 بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت وزارة الهجــرة واملهجرين امس 
االحــد اجتماعا موســعا فــي ديوان 
الــوزارة برئاســة وكيل الــوزارة كرمي 
النوري ، ملناقشــة حوكمة الهجرة في 
العراق مابعد مذكــرة املنتدى الدولي 
الســتعراض الهجرة   وإيجــاد حلول 
ناجعة للمشــكالت التي تواجه عودة 

العراقيني في اخلارج .
 ( وشــارك في االجتماع ســفراء دول 
فنلندا - اســتراليا - كندا - الدامنارك 
وممثل عن رئيــس بعثة االحتاد االوروبي (  
الى جانب رئيس بعثة منظمة الهجرة 
)IOM(  جورجــي جورجــي   الدوليــة 
وممثلني عن برنامج االمم املتحدة االمنائي 
UNDP(  ( فضــالً عن ممثلــني وزارات ) 
الداخلية -التخطيط - العدل - العمل 
واخلارجيــة ( واعضــاء الفريق التقني 

اخلاص بحوكمة الهجرة .
واكد مدير عام الدائرة القانونية رئيس 
الفريــق الوزاري جــودت كاظم جنم ان 
هدف الورشــه هو لرصد وتشــخيص 
ظواهــر ومخاطــر الفســاد للوصول 
الى حتقيق االهداف املتضمنه حتســني 
كما  النزاهه  مستوى  ارتفاع  مؤشرات 
ونوعا ،واعداد خارطه عمل واليه حتديد 

الظواهر  االولويات واســباب نشــوء  
وطرق معاجلتها مع اجلهات اخلارجية.

واشــار جنم الى ان الورشه اكدت على 
ان االســتراتيجية هي عمل تشاركي 
بني مؤسســات الدولــة بحضور عدة 
وزارات كالزراعه والتجارة وهيئة املنافذ 
احلدودية متت خاللها اســتعراض عمل 
كل وزارة ملكافحة الفساد واملقترحات 
التي وضعت مع اجلهــات املعنيه لدرء 
مخاطر الفســاد مع وضــع توصيات 
حسب طبيعة عمل كل وزارة واقتناص 
الفــرص للعمل مــع هيئــة النزاهه 
لتقليل فرص الفساد ورفع نسب االجناز 
ملعاجلــة الظواهر الســلبيه وتفعيل 
واللجان  العمل  في  الرقابيه  االجراءات 
واشــراك املوظفني بدورات متخصصة 
في اجلوانب االخالقيــة والفنية ووضع 
برامــج متنوعــه وتضمــني اخلطــه 
الســنويه  للوزارة باملعاجلات احلقيقية 
لظواهر الفساد  ، مبينا ان النتائج حتدد 
من خالل مؤشــر قياس رضا املراجعني 
بانخفــاض عدد الشــكاوى والتقليل 
من حاالت الهدر باملال العام  وتعظيم 
االيــرادات املالية  للمؤسســة  فضال 
املقدمه  عن حتســني نوعية اخلدمــه 

للمواطن .

يذكر ان االســتراتيجية التشــاركية 
الوقائية تعتبر االســتراتيجية الثالثه 
التي وضعت بعد الزام دولي على العراق  
الذي انضم الــى اتفاقية االمم املتحده 
2003والتي  ملكافحه الفســاد لعــام 
متت املصادقه عليها مبوجب قانون رقم 

35لسنة 2007 .
على صعيد متصل عقدت وزارة الهجرة 
اجتماعــا موســعا في ديــوان الوزارة 
الوزارة  بالعاصمة بغداد برئاسة وكيل 
كرمي النوري ، ملناقشة حوكمة الهجرة 
في العراق مابعد مذكرة املنتدى الدولي 
الســتعراض الهجرة   وإيجــاد حلول 
ناجعة للمشــكالت التي تواجه عودة 
العراقيني في اخلارج  ، وضم سفراء دول 
) فنلندا - اســتراليا - كندا - الدامنارك 
وممثل عن رئيــس بعثة االحتاد االوروبي (  
الى جانب رئيس بعثة منظمة الهجرة 
)IOM(  جورجــي جورجــي   الدوليــة 
وممثلني عن برنامج االمم املتحدة االمنائي 
)UNDP( . فضــالً عن ممثلــني وزارات ) 
الداخلية -التخطيط - العدل - العمل 
واخلارجيــة ( واعضــاء الفريق التقني 

اخلاص بحوكمة الهجرة .
وقال الوكيل في كلمة اناب بها عن وزير 
الهجرة واملهجرين ، ان  “ العودة االمنة 

واملنظمــة والكرميــة واعــادة االدماج 
الرئيسة  املســتدام هي من االولويات 
للوزارة منذ توقيــع العراق على امليثاق 
العاملي للهجرة عام ٢٠١٨  “ ، مشــيرا 
الى ان العراق اظهــر ريادًة والتزاما في 
تنفيذ امليثاق على مدى السنوات االربع 

املاضية .
هذا وعبر النوري عن شــكره للجهات 
للهجرة  الدوليــة  واملنظمة  املانحــة 
وشبكة االمم املتحدة للهجرة كشركاء 
اساســيني للحكومــة العراقية على 
جميع االعمال التــي تتعلق بحوكمة 
، مطالبا  العــراق  الهجــرة في  وادارة 
الشــركاء  الوقت نفســه جميع  في 
باالستمرار في تقدمي الدعم عن طريق 

فريق العمل التقني املعني بالهجرة .
وفي السياق، ابدى اجملتمعون  تعاونهم 
ودعمهم لــوزارة الهجــرة واملهجرين 
باعتبارهــا اجلهــة التــي عملت على 
شــريحة مهمة من اجملتمــع العراقي 
 ، واملهاجرين(  واملهجريــن  )النازحــني 
مشيدين بالنجاح الكبير الذي حققته 
الــوزارة وبوقــت قياســي فــي اعادة 
الكثير منهم وقطع شــوط كبير في 
استقطاب املهاجرين سيما الكفاءات 

العلمية منهم . 

الكهرباء: نحتاج ثورة للحد من الضياعات
ورفع التجاوزات وتنفيذ الجباية في الجنوب

نائب يكشف تفاصيل خطيرة عن مياه البصرة

 هناك فجوة 
كبيرة بين العرض 
والطلب في مايخص 
الطاقة الكهربائية، 
وكهرباء الجنوب 
توقفت عن العمل 
بسبب زيادة االحمال؛ 
لكن المنظومة 
تشهد تعاف بساعات 
التجهيز في البصرة 
وصلت الى 18 ساعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدرت دائــرة احلمايــة االجتماعيــة احدى 
تشــكيالت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
امس االحــد، توجيها مهما الى املســتفيدين 
من االعانة االجتماعية. وذكرت الدائرة في بيان 
“كافة مســتفيدي االعانة االجتماعية ممن لم 
يسحبو مبالغ االعانة املتراكمة في بطاقاتهم 
الذكية ان عليهم ســحب تلــك املبالغ خالل 
الـــ )٤٨( ســاعة املقبلــة اي الــى نهاية يوم 

.“١٥/٨/٢٠٢٢
واضافت: “ضرورة سحب االموال جتنبا العادتها 
الى صندوق احلماية االجتماعية حيث ســيتم 
عكس املبالغ صباح يوم ١٦ من آب وذلك بحسب 
ما اقر في قانون احلماية رقم ١١ لســنة ٢٠١٤”. 
وشــدد البيان على ضرورة االســراع لســحب 
املبالغ املتراكمة في البطاقة قبل اليوم املذكور. 

البصرة ـ الصباح الجديد:
واصلــت املــالكات الفنية العاملــة في فرع 
البصرة التابع للشركة العامة لتجارة احلبوب 
اســتقبال  احلنطــة  احملولة من فرع واســط 
الــى جانب جتهــز املطاحن باحلنطــه املقررة 

للحصةاخلامسة
واوضح مدير عام الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب محمد حنون كرمي  ان مالكاتنا الفنية 
في فــرع البصرة اســتقبلت عــدد كبير من 
الشــاحنات التابعة الســطول وزارة التجارة 
واحململة باحلنطة احمللية من مركز الدبوني في 

واسط حيث استقبل ٤٥ شاحنة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اشــرف املدير العــام للشــركة العامة لنقل 
الطاقــة الكهربائيــة املنطقــة الوســطى 
ورئيس مجلس االدارة املهنــدس رياض عريبي 
 132/33 مكلف على تشغيل متنقلة السالم 
ك ف ســعة MVA 25، حيــث متكنت املالكات 
ديالى من  والفنية فرع شــبكة  الهندســية 
اكمــال املشــروع بوقت قياســي ، وتعد هذه 
احملطة من احملطات املهمة ضمن خطة الوزارة 
لفــك اختناقــات ديالى ، ناحية دار الســالم ، 
واملناطــق اجملاورة لها. كما اجــرى املدير العام 
جولــة في محطــة ديالــى 400 ك ف ملتابعة 
احمال احملطــة واخلطوط ، ورافقه معاون املدير 
العام لشؤون املشــاريع املهندس فراس مناور 

ومجموعة من املهندسني والفنيني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة التربية امس االحــد عن حاجة 
البالد الى 13 ألف مدرســة إلنهاء الدوام املزدوج 
احلالي في املدارس. وقال الوكيل اإلداري في الوزارة 
فالح القيسي في تصريح صحفي :”أن املشروع 
الصيني الذي يقتصر على بناء ألف مدرســة ال 
يســد حاجة البالد الفعلية لألبنية املدرســية، 
إذ إن العــراق بحاجــة لـ 13 ألــف بناية إلنهاء 
مشــكلة الدوام املــزدوج الثنائــي والثالثي في 
جميع احملافظات”. وكان العراق قد وقع اتفاقيات 
متعددة مع اجلانب الصيني حتت مسمى )النفط 
مقابل اإلعمار( نصت إحداها على بناء ألف بناية 
مدرسية في عموم البالد، لسد النقص احلاصل 

فيها وإنهاء مشكلة الدوام املزدوج . 

الحماية االجتماعية تدعو 
المستفيدين سحب المبالغ 
المتراكمة في حساباتهم 

سايلو البصرة يجهز مطاحن 
واسط بالحصة الخامسة

تشغيل متنقلة السالم 
 mva 25 33/132 ك ف سعة

التربية تكشف حاجتها 
لـ13 الف مدرسة النهاء 

الدوام المزدوج

محافظ بغداد يتابع ميدانيًا سير األعمال المنفذة لمدخل بغداد/الموصل 

لمنع حاالت الفساد اإلداري وتسديد القوائم بسهولة
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لوضع  السودان  استعداد  مع  بالتزامن 
االنتقالية،  للمرحلــة  إطار دســتوري 
اإلخوان  تنظيــم  بــإدراج  واملطالبــة 
اإلرهابــي على قائمة اإلرهــاب بالبالد، 
الساحة  إلى  للعودة  التنظيم  يتسلل 
السياسية عبر مغازلة اجليش ومبادرة 

“املائدة املستديرة”.
وتنص املبادئ األولية لإلطار الدستوري 
املقتــرح، إقامــة دولة مدنيــة بنظام 
فيدرالــي، ودمج القوات العســكرية 
فــي جيش نظامــي واحــد، وتفكيك 
نظام اإلخوان واسترداد األموال العامة 
املنهوبة خــالل فتــرة حكمهم الذي 

سقط في احتجاجات 2019.
ويأتي هــذا في إطار حــوار وطني بني 
القوى السياســية في البالد، ويسعى 
تنظيم اإلخوان الختراقه، وتقدمي نفسه 
كأحد مكونات اجملتمع الشــرعية في 
سودانيون  محللون  يصف  فيما  احلوار، 
حتدثوا ملوقع “ســكاي نيوز عربية” هذا 

األمر بأنه “مناورة مكشوفة ومكررة”.
ومــرر التنظيــم، األســبوع املنصرم، 
رسائل على لسان علي كرتي، القيادي 
خالل  األسبق،  اخلارجية  ووزير  اإلخواني 

لقاء تلفزيوني، توحــي مبوقف إيجابي 
وإجراءاته  العســكري  املكــون  ناحية 
اإلصالحية، فيما هاجم بحدة حكومة 

عبد اهلل حمدوك املدنية.
بإدراج  املطالــب  وبالتزامــن، جتــددت 
تنظيــم اإلخوان علــى قائمة اإلرهاب 
بعد أن هاجم منتمــون له مقر نقابة 
احملاميــني باخلرطوم، األربعــاء املاضي، 
خالل ورشــة تناقش اإلطار الدستوري 

املقترح.
وبتعبير احمللل الســوداني عبد الواحد 
إبراهيم، فإن محــاوالت اإلخوان للنفاد 
للمشهد السياسي قدمية ومستمرة، 
بالقوة كما فعلوا  أحيانا يفعلون ذلك 
1989، وبقوا  بانقالب عمر البشير عام 
في احلكم حتى 2019، وإن لم يفلحوا 
بالشعارات  للتســلل  يلجؤون  بالقوة 

وتوظيف الدين لتحشيد األنصار.
غيــر أن الكاتــب الســوداني ال يقيم 
واصفا  حاليا،  اإلخــوان  لتحركات  وزنا 
التنظيــم بأنه “ضعيــف، ومير مبرحلة 
ذلك حلالة  وتقهقر”، مرجعا  تشــظي 
الرفــض الشــعبي اليوم لــه بعد أن 
تكشــفت حقيقته، غير أنه يحذر من 
تأثيــر دعم بعض الــدول لفرضه على 

املشهد.
وبحســب الباحث الســوداني اخملتص 
بالشؤون الدولية، أبو بكر عبد الرحمن، 
فإن الســاحة تشــهد نــزاال مكثفا 
بدأ  الذي  الدميقراطي  املسار  الستعادة 
بإسقاط حكم اإلخوان 2019، وتنظيم 
اإلخوان يســعى للعــودة مببادرة حتمل 
اسم “املائدة املستديرة” التي تثير جدال 

في الشارع السياسي.
ويشــير إلى أن اجلنرال محمد حمدان 
رئيس مجلس  نائــب  دقلو “حميدتي”، 
ـق على مبــادرة “املائدة  الســيادة، علَـّ
من  “يجب معرفة  بقوله  املســتديرة” 
يقفــون خلفها” في إشــارة لتنظيم 

اإلخوان.
ويضيف: “معروف في السودانأن املؤمتر 
الوطني )احلزب احلاكم في عهد حكم 
اإلخــوان( خالل الثالثــني عاما املاضية 
ق في بنية الدولة؛ فبخالف اجليش  تعمَّ
واخملابــرات، رّكز علــى 3 بوابات متثل له 
خــط رجعة، وهي اجلماعــات الدينية، 
واإلدارة األهلية، واألحزاب التي أنتجتها 
التســويات الســابقة، ســواء كانت 

اتفاقات أبوجا أو نيفاشا أو الدوحة”.
وهذه القوى الدينية واحلزبية واألهلية، 

يتابــع عبــد الرحمــن، هي نفســها 
التي جتتمــع اآلن حتت عنــوان “املائدة 
املســتديرة” فــي قاعــة الصداقــة، 
وبالتالي محكومة بالفشل ال محالة؛ 
املصلحة  لم تصطحب أصحاب  ألنها 
والقوى  املدني  اجملتمــع  احلقيقيني من 
السياسية الفاعلة واحلركات املسلحة 
التي متلك ثقال عسكريا وجغرافيا في 

بعض املناطق.
 وبحســب عبد الرحمن، ال متتلك هذه 
املبــادرة، التــي يحاول اإلخــوان فرض 
اجليل  بتصدير  خاللها  من  أنفســهم 
الثاني من قياداتهم، إال هدف أساسي 
واحد وهو إعادة إنتــاج النظام القدمي، 
ولن تنتج إال مزيدا من االنقســام، بل 
وهي مغامرة ســتصدع الشارع أكثر، 
ومخرجاتها لن تزيد الوضع إال تعقيدا”.
ويوليــو املاضي، اتهمت قــوى “احلرية 
مبحاولة  اإلخــوان  تنظيم  والتغييــر” 
العودة إلى احلكم عبر “تأجيج النزعات 
العنصريــة واللعــب بورقــة القبلية 
ودعم الســلطة احلالية”، على خلفية 
االشــتباكات القبليــة الدمويــة في 
منطقتي النيل األزرق ومدينة كســال 

شرق البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف تقرير إخباري تفاصيل جديدة 
عــن الهجوم علــى الكاتب ســلمان 
رشدي، الذي ال يزال يرقد في املستشفى 

إثر تعرضه لطعنات متعددة.
بإلقاء  وكان ســلمان رشــدي يهــم 
محاضرة عن حريــة اإلبداع في معهد 
اجلمعة،  نيويــورك،  غربي  تشــوتاكوا 
عندما هاجمه شــاب بسكني موجها 

له طعنات عدة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
إن املهاجم هادي مطر )24 عاما( اتخذ 
خطوات عدة عمدا لوضع نفســه في 
مــكان ميّكنه من إيذاء رشــدي، مبا في 
ذلك احلصول على تذكرة للمشــاركة 
في احلــدث الــذي كان من املقــرر أن 

يتحدث فيه رشدي.
وأضافــت أن مطر، وهــو أميركي من 
أصل لبناني، وصل إلــى مكان املعهد 
الذي اســتضاف احملاضر قبــل أيام من 

انعقادها.
وفي السياق، قال طبيب شهد عملية 
الطعــن إنها وقعت علــى الرغم من 
وجــود اثنني من عناصر الشــرطة في 
املكان، حيث كانــا يعمالن على تأمني 
احلدث، لكن احلشــد الذي كان حاضرا 

هو من تدخل وأوقف املهاجم.
وذكر مارتن هاســكل وهو طبيب من 
والية أوهايو: “اجلمهــور هو الذي متكن 
من إخضاع املهاجم، وســرعان ما قام 

الشرطيان بتقييد يديه”.
ولفت إلى أن وجود عنصري الشــرطة 
لــم مينع املهاجم الذي ركض ســريعا 
نحو املنصة شــاهرا سكينه، بدون أي 

عائق.
وأكد متحدث باســم شرطة نيويورك 
أن عنصري الشــرطة كانــا موجودين 
بالفعــل في املــكان، من أجــل توفير 
األمن للحدث، بنــاًء على طلب معهد 

تشوتاكوا.

وبحسب هاسكل، فإن عددا من الذين 
كانوا في محاضرة الحظوا أن مطر كان 
يتردد على ساحة مؤسسة تشوتاكوا.

وذكرت “ديلــي ميل” أن املهاجم حصل 
على تذكرة حلضــور احلفل، ووصل قبل 
يوم واحد من الهجوم إلى املكان حامال 

هوية مزيفة.
ولفتت إلى أن رشدي تعرض للطعن 12 
مرة فــي العنق والوجه، علما أن تقارير 
أخرى ذكرت أن عــدد الطعنات بلغ 10 

وبعضها في البطن.
وذكر املدعي في مقاطعة تشــوتاكوا، 
حيث وقــع الهجوم، خــالل محاكمة 
هادي مطــر، امس االول الســبت، أنه 
ســافر باحلافلة إلى املقاطعة قبل يوم 
واحد على األقل من احلادث، واشــترى 

تذكرة للمحاضرة، األربعاء.
وقــال زميل رشــدي، الكاتــب عايش 
تيســير، إن حالــة رشــدي )75 عاما( 
حتسنت وذلك بدلي رفع جهاز التنفس 

الصناعي عنه.
وكتب تيســير تغريدة في “تويتر” أكد 
فيها أن رشــدي صار يتحــدث و”ميزح”، 
لكنه ال يــزال يعاني من جروح خطيرة، 
وفي وقت الحق حــذف التغريدة، لكن 
وكيل رشــدي أكد صحــة املعلومات 

التي قالها تيسير.
يشار إلى أنه مت توجيه االتهامات ملطر 
مبحاولة قتل رشدي، مؤلف رواية “آيات 

شيطانية”، غير أنه دفع بالبراءة.

»اإلخوان« يحاولون التسلل الى ساحة السودان السياسية بمغازلة الجيش
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثالثة

مناقصة رقم )126 لسنة 2019(
1- تسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ العمل اخلاص بـمشروع )هدم وبناء مدارس 12 صفا عدد/3 في عموم احملافظة على طريقة 

البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )264(( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية 
لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح ،الصباح اجلديد ، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

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

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( ســنوات الســابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )1,059,199,650( فقط واحد مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة وتسعة وتسعون الفا وستمائة 

وخمسون دينارا عراقيا ال غيرها
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )186,917,585( فقط مائة وســتة وثمانني مليونا وتسعمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة وخمسة وثمانني 

دينارا عراقيا ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/8/23( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.

6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله 
ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان 
محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/8/30( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )%2( 
من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )70,613,310( فقط سبعني مليونا وستمائة وثالثة عشر الفا وثالثمائة وعشرة دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ 

قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 

والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن 

توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي 
توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب القوانني 

والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- أ/ يتم استقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرسة 12 صفا في الدغارة( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )4,500,000( فقط أربعة مليون وخمسمائة الف ينار 
عراقي ال غيرها ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ب/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة حجر بن عدي 12 صفا( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )3,000,000( فقط ثالثة مليون دينار عراقي ال غيرها 
ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ج/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة امليثاق 12 صفا( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )3,000,000( فقط ثالثة ماليني دينار عراقي ال غيرها ويتم 
االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثالثة

مناقصة رقم )125 لسنة 2019(
1- تســر محافظــة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صفا عــدد/2 علي طريقة البناء اجلاهز( وفق 

التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع 
التربية لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

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

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706,133,100( فقط سبعمائة وستة مليون ومائة وثالثة وثالثون الف ومائة دينار عراقي ال غيرها

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141,226,620( فقط مائة وواحد واربعني مليونا ومائتان وستة وعشرين الفا وستمائة وعشرين 

دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/8/23( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة 
أعاله ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/8/30( 
وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم 

واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47,075,540( فقط سبعة واربعني مليونا وخمسة وسبعني الفا وخمسمائة واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى 

جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط 
القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

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

12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:
أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من 
قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( 

يوم من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب 

القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/إعالن للمرة الثالثة

مناقصة رقم )123 لسنة 2019(
1- تســر محافظــة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صفا عــدد/2 علي طريقة البناء اجلاهز( وفق 

التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االستثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع 
التربية لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

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

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706,133,100( فقط سبعمائة وستة ماليني ومائة وثالثة وثالثني الفا ومائة دينار عراقي ال غيرها

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141,226,620( فقط مائة وواحد واربعني مليونا ومائتني وستة وعشرين الفا وستمائة وعشرين 

دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/8/23( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة 
أعاله ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/8/30( 
وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم 

واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47,075,540( فقط سبعة واربعني مليونا وخمسة وسبعني الفا وخمسمائة واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى 

جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط 
القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

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

12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:
أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من 
قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( 

يوم من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة 
ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم مبوجب 

القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 20989
التاريخ: 2022/8/14

إعالن املناقصة )2022-7-44(
)جتهيز انابيب بالستك مختلفة االقطار ملديرية ماء واسط( ضمن التبويب)3-6-6-13-4-1-55-2(
على حساب مشاريع البترودوالر لعام 2021  وفقا للوثائق القياسية ) وثيقة عقود التجهيز( 

1. يســر ديوان محافظة واســط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة في وزارة 
التجارة / دائرة تســجيل الشركات أو هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز ( وكذلك شركات القطاع العام املتخصصة لتقدمي عطاءاتهم 

للمناقصة املدرجة في ادناه  .
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل ) .

3.  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 في ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه على  جميع املتطلبات املثبتة في ) ورقة بيانات العطاء ( .
5.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االحد( 
املصادف   28/  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  / بناية ديوان محافظة واســط /الطابق األول قاعة االجتماعات ( في 

الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم ) االحد ( املصادف   28   /  8  /2022.
6- كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة 
واسط / اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة 
واســط 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 املساهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب 

رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
7. يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدتها عن ثالث 

اشهر الحد املساهمني.
8. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة  ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف 

مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع CD يحتوي على )الكشف املسعر – كشف احلساب – خطاب الضمان ( 
9. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
11.   في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقســامها فأنه سيتم استبعاد  عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي .
12. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشأ واملواصفات وفقا ملاهوا مثبت في كشف التجهيز 

بجميع متطلباته وشروطه  وعلى املناقصني ملئ احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .
13.  يحق جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت كان قبل صدور كتاب االحالة وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .

14. ال يترتــب عن هذا االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى في حالة عدم اســتكمال االجــراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او 
فوات منفعة جراء ذلك. 

15.  على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر ســنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل 
محاســب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة احلسابات اخلتامية ألخر ســنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني والتي 

تسبق عام 2014 .
16. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاء اخلاص باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة 

بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة يستبعد العطاء .
17. تقدمي كشــف مصرفي  اصلي ومرسل بكتاب رســمي من املصرف  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي 
اليعتمد الكشــف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقــط 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 ( .
18. سيتم عقد مؤمتر خاص باملشروع يوم االحد املصادف 2022/8/21 في مديرية ماء واسط-املشاريع.

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
)دينار(

 مدة
االجناز

 مبلغ ضمان
العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

 مبلغ
القطع
)دينار

12022-7-44

 جتهيز انابيب
 بالستك مختلفة
 االقطار ملديرية ماء

واسط

250000ممتاز1,817,550,0006054,526,500

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500بناء مدرسة 12 صفا البرهان في قضاء الدغارة1
450 يوما

1،176،888،500بناء مدرسة 12 صفا )براعم الوفاء( في السنية2

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2,353,777,000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرها.

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة امليثاق 12 صفا في حي الوحدة(1

510 أيام 1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا بدل مدرسة حجر بن عدي2

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة الدغارة االبتدائية 12 صفا على القطعة 137/937 م19 اجلزرة3

مجموع املبلغ التخميني للمشروع )3,530,665,500( فقط ثالثة مليار وخمسمائة وثالثون مليونا وستمائة وخمسة وستون الفا وخمسمائة دينار عراقي ال غيرها.

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500بناء مدرسة 12 على قطعة 22/9334 م18 صدر اليوسفية/ حي اجلنوب1
450 يوما

1،176،888،500بناء مدرسة 12 على قطعة 25/2736 مقاطعة 5 ام عباسيات2

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2,353,777,000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرها.



5 اعالن
جمهورية العراق 

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى األمن الداخلي االولى
قسم الدعاوي 

القضية املرامة 2019/390
مقتبس حكم غيابي

1.اسم احملكمـة : محكمة قوى االمن الداخلي االولى املنطقة اخلامسة
2.اسم اجملرم الغائب : املفوض سعد سوادي مخيلف سعد االزيرجاوي

3. رقـم الدعـوى : 2019/390
4 تاريخ ارتكاب اجلرمية : عام 2018

5. تاريخ احلكـم: 2019/5/27
6. املادة القانونيـة : )316( من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 

7. املنسوب إلی / مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشات .
8- خالصــة احلكم : تبديل مادة االحالة من املادة )316 ( من ق ع رقم 111 
لســنة 1969 املعدل الى املادة )32 / اوال وثانياً( من ق ع د رقم 14 لســنة 
2008 املعدل كونه االكثر انطباقاً مع فعل املتهم وعمالً باحكام املادة 31 

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
9. الســجن )املؤبد( وفق احكام املادة 32/أوال / الشــق االخير منها من ق 
ع د رقــم 14 لســنة 2008 املعدل وبداللة املــواد )61/أوال( و )69/أوال( من  
)ق-ا-د( رقم 17 لسنة 2008 الختالسه بنادق نوع كالشنكوف عدد )2578 
( الفني وخمسمائة وثمانية وسبعون و )40( أربعون مسدس و )30( ثالثون 
بندقية ســمنوف و )101 ( مائة وواحد بندقية صيد و )116( مائة وستة 
عشــر رشاشــة نوع )B K C( و)4( اربعة قاذفة بازوكة و )1( واحد مدفع 
هاون عیار 82 ملم و )1931710 ( مليون وتســعمائة وواحد وثالثون الف 
وســبعمائة وعشــر اطالقات عتاد خفیف عیار 7.62 ملم و )101( مائة 
وواحد عتاد )جي ســي( و )5( صاعق قنبلة عــام 2018 عندما كان امني 
مستودع اسلحة مديرية شــرطة محافظة ميسان واملنشات واملبينة 
انواع االسلحة واالعتدة اخملتلسة باجلداول من )ص 1 الى ص 67( املرفقة 

مع قرار هذه احملكمة
 10.  تصمينــه مبلغ مقــداره )10،198،259،500( عشــرة مليار ومائة 
وثمانية وتســعون مليون واثنان وتســعة وخمسمائة الف وخمسمائة 
دينار اســتناداً للفقرة ثانياً من املادة 32 من ق0ع0د عن قيمة االســلحة 

واالعتدة املوصوفة اعاله تستوفى منه بالطرق التنفيذية.
11. طرده من اخلدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال بأحكام املادة 38/

أوال/أ من ق ع د رقم 14 السنة 2008 .
12. اعتبار جرميته اعاله مخلة بالشرف استنادا للمادة 21/أ-6 ق.ع.

 13. إعطاء املوظفني العموميني صالحية إلقاء القبض عليه أينما وجد 
لتنفيذ احلكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استناداً الحكام املادة 21/أ-6 ق-ع
14. حجز أمواله املنقولة والغير املنقولة استناداً ألحكام املادة )69/ رابعاً( 

من )ق - ا - د ( رقم )17( لسنة 2008.
 15. تعمیم اوصاف االسلحة اخملتلسة اعاله وفق القانون .

16. تنزيل االســلحة واالعتدة اخملتلســة املوصوفة اعاله بعد تســديد 
قيمتها البالغة اعاله .

17. حتديــد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حســني عبد االمير جابر( 
البالغة )25،000( خمسة وعشرين الف دينار عراقي تصرف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب احلكم الطرق القطعية.
حكماً غيابياً صادراً باتفاق اآلراء اســتناداً ألحكام املادة ) 60/ سادســاً ( 
من ) ق - أ - ي( رقم )17( لســنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز اســتناداً 
ألحكام املادة )71/أوال وثانياً( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/5/27.

العميد احلقوقي 
مرتضى هادي عبد علي
 رئيس محكمة قوى االمن الداخلي األولى 
املنطقة اخلامسة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية حماية املنشات والشخصيات في 

بغداد
الشعبة االولى 

))القانونية((
العدد: ح/ / 1881
التاريخ: 2022/8/14

املوضوع/ اعالن
نرافــق طيــا اعــالن وزارة الداخليــة/ الدائــرة 
القانونية/ محكمة قوى االمن الداخلي الثانية/ 
املنطقة الثالثة اخلــاص باملتهم الهارب املذكور 
اســمه ادناه متهم وفق املادة املؤشــرة ازاء ومبا 
ان محــل اختفائك مجهول اقتضــى تبليغك 
بواسطة هذه االعالن على ان حتضر امام احملكمة 
خالل )ثالثون يومــا( اعتبارا من تاريخ تعليق هذا 
االعالن في محل اقامتكــم وجتيب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك ســوف جتري 
املنقولة وغير  اموالــك  محاكمة غيابيا وحتجز 
املنقولة ويحكم باســقاطك من احلقوق املدنية 
ويطلب من املوظفــني العموميني القاء القبض 
عليه اينما وجدمت وتســليمه الى اقرب سلطة 
والزام االهل الذين يعلمون مبحل اختفائه اخبار 
السلطات عنه وفق احكام املادة )69( من قانون 
اصول احملاكمات اجلزائية لقــوى االمن الداخلي 

رقم 17 لسنة 2008.
يرجى التفضل باالطالع... مع التقدير

املقدم 
علي جبار كاظم
رئيس اجمللس التحقيقي

Public Tender Announcements for Tender No: 002-PC-22-EBS)2nd Announcement(
Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 
Tender No.: 002-PC-22-EBS)2nd Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist companies who have the 
ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 
date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield. Country 
of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Term of Delivery: CIF Umm Qasr Port Republic of Iraq, Incoterms 2020.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to baoxiaofang@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM September 4th 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 
tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of USD 70,000.00 And Valid for 180 days since the tender close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept not later than 7 days 
before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

Public Tender Announcement for Tender No: 030-SC-22-EBS 
Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project
Tender No.: 030-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the 
tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of Provision of Ahdeb Oil 
Train Mobilization EPCC Project
Contractor shall provide the following services:
* To dismantle and transport the Oil Train from Ahdeb Oil Field to CPF of EBS Oil Field.
* To design and incorporate provisions for the future expansion. 
* To interface smoothly the Mobilized Oil Train with other facilities, which will be concurrently in progress in the same geographical area.
* To meet the requirements of COMPANY with respect to quality, safety, operability and maintain-ability.
* To meet all the requirements with respect to Health, Safety and Environment )HSE(.
* To minimize impact on existing facilities especially during construction and commissioning.
* To provide ease of maintenance for all equipment and facilities.
* To provide all equipment and facilities in expeditious and timely manner to operate at the required capacity and availability as envisaged in the ITB. 
* Successfully pass all performance tests required by the various process, mechanical, electrical, instrument, telecommunication and civil / structural 
systems.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note:Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM, 14th September 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 400,000.00 USD and duration should be 210 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. Seven days before 
the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد - متابعة:

بــات هاشــم مرغماً علــى قطع 
عشرة كيلومترات عبر أراٍض قاحلة 
في جنوب العــراق، للحصول على 
وحمايتها  جلواميســه  وعلف  ماء 
من الهالك، بســبب جفاف يضرب 
السنني،  األهوار بعدما كانت آلالف 

مضرب مثل بوفرة املياه فيها.
مائية  مســاحات  اليــوم  اختفت 
الواقع  واسعة جداً من هور احلويزة 
على احلدود مع اجلارة الشرقية إيران، 
مقصداً  يعــّد  الذي  اجلبايش  وهور 
ســياحياً إلى اجلنوب، وحتولت هذه 
املستنقعات أرضا جافة متشققة 

خرجت بينها شجيرات صفراء.
والســبب هو اجلفاف وغياب شبه 
الثالث  السنوات  خالل  لألمطار  تام 
األخيــرة، لكــن كذلــك انخفاض 
مســتوى املياه املتدفقة من األنهار 
التي تنبــع من دولتي اجلــوار إيران 
وتركيا، ما أرغــم بغداد على تقنني 

استخدام احتياطاتها.
يعيش هاشم كاصد )35 عاماً( في 
قرية فقيرة عند هور احلويزة. ويقول 
“اجلفاف أثر علينا جداً، على البشر 

واحليوان”.
في هذه املنطقــة، لم يبَق من هور 
أم النعاج ســوى برك مياه موحلة 
هنا وهنــاك، وخطوط جافة جلداول 
مياه كانت تنحدر عبر مستنقعات 
ذات  خصبة  كانــت  التــي  األهوار 
يــوم، وأدرجت على الئحــة التراث 
العاملــي من قبــل منظمــة األمم 
املتحدة للتربيــة والثقافة والعلوم 

)يونسكو( في 2016.
كما والده من قبل، يعمل هاشــم 
مربــي جواميس. ويروي “كنا نعيش 
الســمك،  األهــوار. نصطاد  مــن 
واحليوانات تشــرب املياه وترعى بني 

القصب”.
ليس لعائلة هاشــم اليوم ســوى 
خمسة جواميس من أصل أكثر من 
30 رأسا كانت متلكها نتيجة نفوق 
بعضها، وبيع أخرى خالل السنوات 
املاضيــة لتغطية نفقات  القليلة 

العائلة.
على  مجبــرة  العائلة  وأصبحــت 

االنتباه ملا بقي لديها من ماشــية 
حلمايتهــا مــن الهالك فــي حال 
فاحليوانــات  بالوحــل.  ســقطت 
املنهكة والتي تعاني سوء التغذية، 
لن تكون قادرة على انتشال نفسها.
والرطوبة  املياه  انخفض مســتوى 
بني عامي 2020 و2022 في 41 باملئة 

من مساحة األهوار
شهدت األهوار سنوات سابقة من 
اجلفــاف القوي قبــل أن ترويها من 

جديد مواسم األمطار الغزيرة.
والرطوبة  املياه  انخفض مســتوى 
بــني عامــي 2020 و2022، في 41 
األهوار جنوب  من مســاحة  باملئة 
العراق، من بينها احلويزة واجلبايش، 
فيمــا جفــت مســطحات مائية 
في 46 باملئة من مســاحة األهوار، 
بحسب مســح قامت به منظمة 

“باكــس” الهولندية غير احلكومية 
معتمــدًة علــى صور مــن األقمار 

االصطناعية.
وفي ظــل االنخفاض احلاد في مياه 
األهــوار، دقــت منظمــة األغذية 
والزراعــة فــي األمم املتحــدة )فاو( 
ناقــوس اخلطر، محذرة فــي تقرير 
نشــر منتصف متوز/يوليــو من أن 
األهوار “واحدة من أفقر املناطق في 
العراق وإحــدى أكثر املناطق تضرراً 

من تغير املناخ ونقص املياه”.
وأشارت إلى “آثار كارثية على سبل 
عيش أكثر من ســتة آالف أســرة 
جواميســها  فقدت  إنها  إذ  ريفية 

التي تعد مصدر رزقهم الوحيد”.
ويقول الناشط البيئي أحمد صالح 
نعمــة )40 عاماً( الــذي يقطن في 
مدينة العمارة اجملــاورة إن “اجلفاف 

قضــى علــى التنــوع البيولوجي 
بشكل كامل، ال وجود ألسماك وال 
حيوانات مثل كلب املاء وخنازير برية 

أو طيور”.
موقعها  على  اليونســكو  وذّكرت 
علــى االنترنت، بــأّن األهوار موطن 
“أنواع متعددة من احليوانات املهددة 
باالنقراض” ومتثل كذلك “أحد أكبر 
للبط  الشــتوي”  التوقف  مواقــع 
و”موقع توقف رئيسيا” لنحو مئتي 

نوع من الطيور املهاجرة.
بحســب  احلويزة  هــور  ويتغــذى 
بشــكل  صالح،  أحمد  الناشــط 
أساسي من رافدين لنهر دجلة الذي 
ينبع مــن تركيا. لكن الســلطات 
قّننــت تدفقهما فــي إطار خطة 
حكومية لترشــيد استخدام املياه 
تلبية لكافة احتياجات البالد منها.

ويقــول صالــح إن “احلكومة تريد 
احملافظــة علــى أكبر قــدر ممكن 
مــن امليــاه حلمايــة احتياطياتها 

االستراتيجية”. 
نفســه  الوقت  في  ينتقــد  لكنه 
امليــاه”  مللــف  اخلاطئــة  “اإلدارة 

و”التقسيم غير العادل للمياه”.
فتحت  التظاهــرات،  ضغط  وحتت 
السلطات جزئياً تدفق املياه قبل أن 

توقفها من جديد، وفق الناشط.
هذه  تعاني  اإليرانــي،  اجلانــب  من 
بـ”هــور  تســّمى  التــي  األهــوار 
العظيم”، كذلــك من تراجع املياه. 
فقد جّف نصف اجلزء اإليراني منها، 
كما أفــادت مؤخراً وكالــة األنباء 

اإليرانية الرسمية إرنا.
ويحّمل املدير العام للمركز الوطني 
إلدارة املوارد املائية حامت حميد، اجلارة 

إيران مســؤولية األزمــة. ويقول إن 
احلويزة  لهور  الرئيســية  “التغذية 
هي مــن اجلانب اإليراني، لكن النهر 

مقطوع متاماً منذ أكثر من سنة”.
وأضــاف املســؤول أن االحتياجات 
املائية لألنشــطة الزراعية واألهوار 
مغطاة جزئياً فقط في ظّل التقنني 
أيضاً،  العراقي  املياه من اجلانب  في 
بينمــا هنــاك ضرورة تأمــني مياه 

الشرب بني األولويات.
الزراعة  “قطاع  أن  املسؤول  ويوضح 
واألهوار هما األكثر تأثراً بشح املياه 
ألنهما أكبر قطاعني مســتهلكني 

للمياه”.
ومع درجات حــرارة تتجاوز 50 درجة 
مئوية، يشــير أيًضا إلــى “التبخر 
الذي يحدث في األهوار” وال  العالي 

ميكن تعويضه باملياه املتاحة.
)املياه(  تأمني  “ال نستطيع  ويضيف 
للزراعــة 100 باملئة وال لألهوار 100 

باملئة”.
من جهته، يقول مديــر عام مركز 
إنعاش األهوار حســني الكيالني إن 
هناك برنامجا هذا العام لتوســيع 
املائية  وتعميق وإعادة تأهيل اجملاري 
األهوار، موضحا  تروي  التي  واألنهار 
أن ذلك ســاعد في احلد من هجرة 
على  ومتركزهم  اجلامــوس  مربــي 

ضفاف األنهار املغذية لألهوار.
ومتتــد األهــوار بــني نهــري دجلة 
والفــرات فــي جنوب بــالد ما بني 
بـ”جنات  البعض  يصفها  النهرين، 

عدن على األرض”.
لكن هــذه األرض الغنيــة باحلياة، 
ومعاناة  تعرضت جلفــاف متكــرر 
خالل فترة حكم النظام الســابق. 
فمن أجــل قمع معارضني اتخذوها 
ملجأ، جفف صدام حســني األهوار 
في تســعينات القرن املاضي. ومنذ 
مســاحاتها  انخفضت  احلني  ذلك 

الرطبة إلى النصف تقريبا.
علي  يلخص  اجلبايــش،  أهوار  وفي 
جــواد )20 عاما( الظــروف احلالية 
بالقول “ســابقاً، عندما كنا ندخل 
الهــور كنا نرى مســاحات خضراء 
اآلن  داخليــا..  وســالما  ومياهــا 

صحراء”.
عشرات العائالت هجرت املكان كما 

يقول “بحثاً عن أماكن فيها ماء”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بني  التجــاري  التبادل  حجــم  بلغ 
العراق ولبنان 150 مليون دوالر فقط 
خالل العام املاضي 2021، منها 125 
لبنان  العراق من  استيرادات  مليونا 
واكثــر مــن 5 ماليــني دوالر حجم 

االســتيرادات اللبنانية من العراق، 
وفقا ملوقــع trade map الذي يوفر 
التجارة للــدول للصادرات  خريطة 

والواردات.
وذكر املوقع في احصائية ان “العراق 
اســتورد من لبنــان خــالل العام 

املاضي 24 مادة من الســلع بقيمة 
بلغت 125.028 مليون دوالر”، مبينا 
النمو  تقلص  االستيرادات  “هذه  ان 
فيها بنســبة %9 ما بني 2017 الى 
2021”. واضــاف ان “اهم ثالث مواد 
وسلع اســتوردها العراق من لبنان 

هي زيوت عطرية و مســتحضرات 
جتميل بقيمة مالية بلغت 26.064 
مليــون دوالر، تليها اآلالت واملعدات 
الكهربائيــة بقيمــة مالية بلغت 
اآلالت  تليها  دوالر،  17.512 مليــون 
واألجهــزة امليكانيكيــة بقيمــة 

كما  دوالر”.  مليــون   11.625 بلغت 
اشــار املوقع الى ان “صادرات العراق 
الــى لبنــان بلغــت 5.362 ماليني 
الصادرات  “هــذه  ان  دوالر، مبينــة 
منت بنســبة %11 ما بني 2017 الى 
2021”. وذكر أن “اهم صادرات العراق 

الى لبنان هو محضرات خضروات أو 
فواكه أو مكســرات بقيمة مالية 
بلغــت 2.093 مليــون دوالر، تليها 
املعدنية  والزيــوت  املعدني  الوقود 
ومنتجــات تقطيرهــا بقيمة 813 

ألف دوالر”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت الشــركة العامة ملوانئ 
العراق، الســبت، تفاصيل خطتها 
لتطوير وتدعيم الصناعات البحرية 
وأبرز املشاريع املُعدة للتنفيذ، فيما 
أكدت عزمها التعاقد مع شــركة 

متطورة لتحقيق ذلك.

وقــال املتحدث باســم الشــركة 
العامة ملوانئ العراق، أمنار الصافي، 
لوكالــة األنباء العراقيــة )واع(، إن 
“الشــركة تنوي تطوير الصناعات 
البحرية من خــالل تطوير حوضني 
وبناء حــوض جديــد والتعاقد مع 
إحدى الشــركات املطورة والعاملة 

في هذا اجملال”.
وأضــاف الصافــي، “باألمس، عقد 
اجتمــاع مهــم وكبير مــع إحدى 
للتباحث حول  املطورة  الشــركات 
كيفية تطويــر الصناعات البحرية 
الوحدات  بذلــك صيانــة  ونقصد 
البحرية سواء كانت من الساحبات 

أو احلفارات أو الزوارق”.
ولفت إلى أنه “في الســابق، كانت 
تقوم  البحرية  الصناعات  شــعبة 
اخلدمية  والــزوارق  الســفن  ببناء 
العراقيــة،  للموانــئ  الصغيــرة 
وحاليــاً ترغب الشــركة بأن تطور 
هذه الصناعــة، إضافة إلى اإلدامة 

بالوحــدات  واالهتمــام  واإلعمــار 
صيانتها  لغــرض  األخرى  البحرية 
والقيــام بإدامتهــا داخــل العراق 
بدالً مــن خروجها إلــى دول اجلوار 
ألحواضها اجلافة ألنها تكلف مبالغ 
بالــدوالر ومبالغ صعبــة إلعمارها 
للدول  الصيانة  وحــدات  من خالل 

القريبة”.
وتابع، “لذلك تعمل الشركة العامة 
على تطوير هذه الصناعة من خالل 
بناء مســفن بحري كبير بالتعاون 
الشــركات  أو  الــدول  إحــدى  مع 
العاملة بهذا اجملــال لغرض تطوير 

الصناعات البحرية”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعامالت  اخلام  النفط  أســعار  أنهت 
سجلت  لكنها  تراجع،  على  األسبوع 
مكاســب أســبوعية بنحو 3.4 في 
املائة، وتعود التراجعات إلى ســيطرة 
اخملاوف على الســوق النفطية من أن 
ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة  يؤثر 
والطلب على  االقتصــادي  النمو  في 

الوقود.
وخفضــت منظمة الــدول املصدرة 
الطلب  لنمو  توقعاتها  أوبك  للبترول 
علــى النفط اخلام للعــام اجلاري إلى 
3.1 مليون برميل يوميا بدال من 3.36 
مليون برميل يوميــا بواقع 300 ألف 

برميل.
وفى هذا اإلطــار، ذكر تقرير “ريج زون” 
النفطــي الدولي أن أســعار النفط 
اخلــام انخفضت في ختام األســبوع 
املاضــي، لكنهــا ال تــزال تســجل 
التجار  يزن  مكاسب أسبوعية، حيث 
الشتاء  هذا  الطلب  ارتفاع  احتماالت 
مقابل احتمالية عودة إمدادات بعض 

الدول.
وأوضح التقرير أن أسعار النفط اخلام 
تذبذبت مع تباطؤ التضخم الذي قد 
يخفف من وتيرة رفع أســعار الفائدة 
الفيدرالي وهو  االحتياطــي  من قبل 
ما دعم أســعار الســلع على نطاق 
واسع، مشيرا إلى أن أرقام الطلب في 

الواليات املتحدة تتجه إلى األفضل.
وأوضح أنــه على الرغم مــن ارتفاع 
األسعار هذا األسبوع اشتدت اخملاوف 
بشــأن احتمــال تعثر منــو االقتصاد 

العاملي.
وفي ســياق متصــل، أوضــح تقرير 
“أويــل برايــس” النفطــي الدولي أن 
أسعار النفط اخلام تراجعت في ختام 
تعامالت األسبوع متخلية عن بعض 
التجار حذرين  املكاســب، حيث ظل 
بشأن صفقات شراء النفط اخلام مرة 

أخرى.
وأوضــح أن األســبوع املاضــي كان 
مضطربا للغاية في أســواق النفط، 
حيث بــدأ بشــعور منتشــر بكآبة 
الطلب ومع ذلك فقد سجل مكاسب 
أســبوعية في النهاية، مدعوما إلى 
حد كبير ببيانات التضخم األمريكية 
الثابتــة وانقطاع إمــدادات خطوط 

األنابيب في أوروبا.
ولفت التقرير إلى أن أســواق الطاقة 
زادت توتــرا مع رفض أملانيا إحياء خط 
نورد سترمي 2، حيث اعترضت احلكومة 
خط  تشــغيل  فكرة  علــى  األملانية 
األنابيب بطاقة 55 مليار متر مكعب 
سنويا لزيادة تدفقات الغاز وذلك على 
الرغم من حتذيــرات دولية من خفض 
االستهالك بنسبة 20 في املائة خالل 
أشهر الشتاء مع تأكيد برلني دعمها 

للعقوبات.
ونــوه إلى اســتمرار مصافي التكرير 
األمريكيــة فــي اســتيعاب أحجام 
احتياطي البترول االستراتيجي املفرج 
عنه حيث ستشــتري مــا مجموعه 
20 مليون برميل من  تسع شــركات 
النفط اخلام األمريكي الذي مت إصداره 
بالفعل من االحتياطي االستراتيجي.

وحــذر مــن أن الســعة االحتياطية 
انخفاضــا كبيرا،  لنيجيريا تشــهد 
وكاالت مســتويات  حيث خفضــت 
نيجيريا  في  املســتدام  النفط  إنتاج 
بنحو 200 ألــف برميل في اليوم إلى 
1.3 مليــون برميل فــي اليوم وهو ما 
يعكس معــدالت اإلنتاج املتدنية في 
الدولة اإلفريقية تدريجيا وعدم إحراز 
تقدم في مكافحــة أعمال التخريب 

وسرقة النفط.
وأفاد التقرير أن مكاسب النفط اخلام 
تبــددت بعد جتدد اخملــاوف من الركود 

الذي أضعف توقعات الطلب احملسنة 
من قبــل وكالــة الطاقــة الدولية، 
مؤكدا أن تراجع أســعار النفط اخلام 
في ختام األسبوع املاضي بشكل حاد 
جاء وســط مخاوف من أن يؤثر ارتفاع 
التضخم وأســعار الفائدة في النمو 

االقتصادي والطلب على الوقود.
وأشار إلى تبدل معنويات السوق بعد 
أن أدت بيانــات التضخــم األمريكية 
التــي جاءت أضعف مــن املتوقع إلى 
انخفاض احتماالت رفع سعر الفائدة 
بشــكل كبير من قبــل االحتياطي 

الفيدرالــي في أيلــول ، كما أصدرت 
وكالــة الطاقة الدوليــة تقرير رصد 

حالة من ارتفاع الطلب.
أن االنخفاض غير املتوقع في  وأضاف 
مخزونات البنزين كان حافزا داعما آخر 
بينما أثر االرتفــاع احلاد في مخزونات 
النفط اخلام وإمكانيــة إبرام صفقة 

نووية إيرانية على األسعار.
وأبــرز التقرير تأكيــد إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية إن مخزونات النفط 
5.5 مليون  ارتفعــت  اخلام األمريكية 
برميل في األســبوع األخيــر وهو ما 

يعد أكثر من الزيادة املتوقعة البالغة 
100 ألــف برميل ومــع ذلك تراجعت 
مخزونات البنزين األمريكية بشــكل 
حاد مع ارتفــاع الطلب الضمني بعد 
أسابيع من النشاط الباهت خالل ما 
القيادة  ذروة موسم  أن يكون  يفترض 

الصيفي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار 
األســبوع  اخلام فــي ختام  النفــط 
املاضي، تراجعت أســعار النفط عند 
تســوية تعامــالت اجلمعــة لكنها 

سجلت مكاسب أسبوعية.
وعند تســوية التعامالت، انخفضت 
العقود اآلجلة خلام برنت بنحو 1.5 في 
املائة، إلى 98.15 دوالر للبرميل، لكنها 
ســجلت مكاسب أســبوعية بنحو 
3.4 فــي املائة، أما العقود اآلجلة خلام 
التســوية  عند  فانخفضت  ناميكس 
بنسبة 2.4 في املائة، عند 92.09 دوالر، 
بنحو  أســبوعية  مسجلة مكاسب 

3.7 في املائة.
أن  ويسيطر على السوق مخاوف من 
ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة  يؤثر 
والطلب على  االقتصــادي  النمو  في 
الوقود. هذا وصرح مسؤول في ميناء 
لويزيانا بأنه من املتوقع أن تســتبدل 
أطقــم العمل جزءا تالفــا من خط 
لألنابيب سريعا. ومن املتوقع أن تؤدي 
اإلنتاج  إلى اســتئناف  تلك اخلطوات 
بحرية  نفطيــة  في ســبع منصات 

أمريكية في خليج املكسيك.
وأظهر تقرير أوبك الشــهري اخلميس 
منو  توقعات  أنهــا خفضــت  املاضي 

الطلب العاملي على النفط في 2022 
إلــى 3.1 مليون برميل يوميا من 3.36 
مليون برميل يوميــا بواقع 300 ألف 

برميل.
مــن جانب أخــر، ذكر تقرير شــركة 
“بيكر هيــوز” األمريكي األســبوعي 
املعني بأنشــطة احلفــر أن إجمالي 
عــدد منصــات احلفر النشــطة في 
الواليــات املتحدة انخفــض مبقدار 1 
هذا األسبوع وهو ثاني انخفاض خالل 

عدة أسابيع.
ولفت التقريــر إلى انخفاض إجمالي 
عدد احلفارات إلى 763 هذا األســبوع 
- 262 منصة أعلى من عدد احلفارات 
هــذه املرة فــي 2021 كمــا ارتفعت 
الواليات  فــي  النفطيــة  احلفــارات 
املتحدة مبقدار ثالث هذا األسبوع إلى 
601 وانخفــض عدد منصــات الغاز 
بواقع 1 إلى 160 وانخفضت احلفارات 

املتنوعة ثالث.
وأشــار التقريــر إلى انخفــاض عدد 
احلفارات فــي حوض بيرميــان من 1 
إلــى 346 هذا األســبوع فيما بقيت 
احلفارات في إيجل فــورد على حالها 
عند 72 بينما سجلت حفارات النفط 
والغاز في بيرميان أعلى مبائة مما كانت 

عليه هذه املرة من العام املاضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج النفط 
اخلام في الواليــات املتحدة 100 ألف 
برميل يوميا إلى متوسط 12.2 مليون 
برميل يوميا في األسبوع املنتهي في 
اخلامــس من آب وفقا آلخــر تقديرات 

إدارة معلومات الطاقة.

اهوار البالد يضربها الجدب والجفاف
يحولها من جنات الى أراض قاحلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدوالر في  النقديــة من  املبيعات  انخفضت 
مزاد البنك املركزي اليوم األحد، لتصل الى 19 
مليــون دوالر. وذكر مصدر صحفي ، أن “البنك 
املركــزي باع اليــوم خالل مزاده لبيع وشــراء 
الــدوالر االمريكي، 267 مليونــا و 833 الفا و 
584 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضــاف املصــدر ان عملية الشــراء النقدي 
للدوالر من قبل املصارف انخفضت من قيمة 
املبيعات اإلجمالية لتصل إلى 19 مليونا و800 
الــف دوالر، فيما ذهبت البقيــة البالغة 248 
مليونا و 33 الفــا و584 دوالرا لتعزيز االرصدة 

في اخلارج على شكل حواالت واعتمادات.
وأشار املصدر ، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج، و 12 مصرفا 
لتلبيــة الطلبات النقديــة، إضافة الى 137 

شركة توسط.

بغداد ـ الصباح الجديد :
قدمت وزارة املوارد املائية العراقية دعوات لثالث 
شركات عاملية لتقدمي عطاءاتها ملعاجلة اللسان 

امللحي في شط العرب في محافظة البصرة.
وبحســب وثائق قدمت الوزارة كتب رســمية 
 ENERGOPROJEKT لثالث شركات شــملت
الصربيــة وشــركة DELTARES الهولنديــة 
وشــركة HYDRONOVA اإليطاليــة لتقــدمي 
عطاءاتها مباشــرة ملعاجلة اللسان امللحي في 
شط العرب وإقامة ســد تنظيمي ملنع امتداد 

اللسان امللحي ضمن املرحلة االولى.
وطالبت الوزارة حسب الكتب بتقدمي الشركات 
عطاءاتهــا مبوعــد أقصاه اخلامس مــن ايلول 

املقبل 2022.  
يذكر أن األمانة العامة جمللس الوزراء قد طالبت 
وزارة املوارد املائية باإلســراع بإعداد الدراســات 
املتعلقة باملشــروع بعد تخصيــص في وقت 

سابق أربعة مليارات و700 مليون دينار .

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
األحد، عن انخفاض صادرات العراق النفطية الى 
امريكا خالل االسبوع املاضي الى النصف لتبلغ 

معدل 181 الف برميل يوميا.
وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لها إن “متوســط 
االســتيرادات االمريكية مــن النفط اخلام خالل 
االســبوع املاضي من ثمانــي دول بلغت 5.492 
ماليني برميــل يوميا منخفضة مبقدار 704 آالف 
برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 

6.196 ماليني برميل يوميا”.
وأضافت أن “صادرات العــراق النفطية ألمريكا 
بلغت معــدل 181 ألف برميل يوميا االســبوع 
املاضي، منخفضة عن االســبوع الذي ســبقه 
الذي بلغت فيــه الصــادرات النفطية ألمريكا 
معدل 369 الف برميل يوميا”. وأشــارت إلى أن 
“اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األســبوع 
املاضي جاءت من كندا ومبعدل بلغ 3.351 ماليني 
برميل يومياً، تلتها املكســيك مبعدل 710 آالف 
برميــل يوميــاً، وبلغت االيــرادات النفطية من 
السعودية مبعدل 412 الف برميل يومياً، ومن ثم 

البرازيل مبعدل 291 الف برميل يومياً”.

انخفاض المبيعات 
النقدية من الدوالر في 
مزاد البنك المركزي 

العراق يدعو ثالث شركات 
عالمية إلنشاء سد معالجة 

اللسان الملحي في شط العرب

صادرات العراق النفطية 
ألمريكا تنخفض إلى النصف

موقع عالمي: 150 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان

“الموانئ تكشف تفاصيل خطة تطوير الصناعات البحرية

مخاوف ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة تلقي بوطأتها الثقيلة على سوق النفط
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اعالن
الى املتهم الغائب/ )املفوض ماجد 

جالل زاير محمد البخاتي(
املنسوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشات
العنوان/ ميسان/ قطاع 28

مبا انك متهم وفق احــكام املادة /32/ 
من ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
الختالسك املســدس احلكومي املرقم 
ســتار  نوع   )901304306236-CF98(
مع ملحقاتــه عــام 2022 وجملهولية 
االعالن  بهذا  تبليغك  اقتضى  اقامتك 
على ان حتضر امام محكمة قوى االمن 
الداخلــي االولى/ املنطقة اخلامســة 
البصــرة من خالل مدة ثالثون يوما من 
تاريــخ تعليق هذا االعــالن في محل 
اقامتــك وجتيب علــى التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف جتري 
محاكمتــك غيابيا اســتنادا الحكام 
املــواد )65 و68 و69( مــن قانون اصول 
احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الزبيدية

العدد/ 515/ج/2022
التاريخ/ 2022/8/10

م/ إعالن
الى املتهمان الهاربــان: 1- عباس عبيد 
خزال املرشــداوي 2- اميان شهد محمد 

البديري
بالنظــر جملهولية محــل اقامتكما في 
الوقت احلاضــر ولكونكما متهمان في 
القضيــة املرقمــة  515/ج/2022 وفق 
احكام املادة 457 مــن قانون العقوبات 
وبداللة مــواد االشــتراك 47 و48 و49 
منه فقد تقــرر تبليغكما باإلعالن عن 
طريق النشــر في الصحيفتني احملليتني 
للحضــور أمام هذه احملكمة بشــكوى 
املشتكي )الســيد وزير الزراعة إضافة 
املوافق  احملاكمــة  يوم  فــي  لوظيفته( 
2022/9/15 في حالــة عدم حضوركما 
غيابياً  بحقكما  احملاكمة  جترى  ســوف 

حسب األصول.
القاضي
محمد هاشم هادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
دار القضاء في هيت 

محكمة األحوال الشخصية في هيت 
العدد544/ش/2022
التاريخ 2022/8/14

الى/ املدعي عليه )سامي حمد غضا(
م/ اعالن

اقامت املدعية )اســراء زبن عجــاج( الدعوى 
األحوال  محكمة  املرقمة544/ش/2022امــام 
الشــخصية في هيــت والتي تطلــب فيها 
احلكم بتصديق الزواج اخلارجي وقد صدر قرار 
حكم بحقك بتاريخ 25\7\2022 والذي يقضي 
باحلكم بتصديق الــزواج الواقع خارج احملكمة  
بتاريــخ 2016/5/10 بــني املدعيــة العراقية 
املســلمة حني كانت باكر )اسراء زبن عجاج( 
واملدعــى عليــه العراقي املســلم حني كان 
اعزب )ســامي حمد غضا( على مهر معجله 
دينار مقبوض ومؤجله خمسة  عشــرة االف 
عشــر مليون دينار يستحق عند اقرب االجلني 
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبــل اخملتار قررت احملكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني وعليك مراجعة 
هذه احملكمة او من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
ســوف يصبح احلكم الغيابــي مبنزلة احلكم 
احلضوري وخالل ثالثون يوما من تاريخ النشــر 

وفقا للقانون 
القاضي 
عادل عبداهلل جزاع

رئاسة جامعة املوصل
شعبة العقود احلكومية

م/ تنويه
نشــر باعالننا اعادة اعالن مزايدة علنية رقم 
)2( لســنة 2022 )للمرة الثانية( واملنشــور 
في جريدة الصبــاح اجلديد بالعدد 4951 في 
2022/8/11 ســهوا في الفقــرة رقم 4 في 
االستنســاخ  ثانيا/ مكاتب  املواقــع  جدول 
االداب(  واخلاصة ب )مكتب استنساخ كلية 
من حيــث املبلغ احملدد كتامينــات اولية هو 
)7،000،000 سبعة ماليني دينار عراقي( وليس 
)6،800،000( ستة ماليني وثمامنائة الف دينار 

عراقي( لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد : 2546/ب/2022
التاريخ: 2022/8/14

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي ) الدائن ( / عدنان نهير راهي

املدعى عليه)املدين(/ اسامة جبار جبتر
تنفيــذا لقرار احلكم الصادر من هــذه احملكمة بالعدد 
)2546/ب/2022( واملتضمن اعالن املزايدة الزالة شــيوع 
العقار املرقم )1099/2 29 داموك( وتوزيع صافي الثمن 
بني الشــركاء، كال حسب ســهامه . فقد تقرر اعالن 
عن بيعه باملزايده العلنيــة خالل )30( يوما اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر في صحيفتــني محليتني فعلى 
الراغبني بالشــراء مراجعة هذه احملكمة مستصحبني 
معهم التامينات القانونيــة البالغة 10% من القيمة 
التقديريــة للعقار بصك معنون الــى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم االخير الساعة 
الثانية عشــر ظهرا ، وإذا صادف اليــوم االخير عطلة 
رســمية فيعتبر اليوم الذي عليه من الدوام الرسمي 
موعدا للمزايده ويتحمل من ترسوا عليه املزايده اجور 

االعالن واملزايده
القاضي االول

 محمد حران السراي 
مواصفات العقار

جنســه: دار ســكن تقع في مدينة الكــوت منطقة 
داموك على شارع 40 بالقرب من احلي الصناعي اجلديد 
ومفرزه عــدة محالت وهي مغلقة بواســطة البلوك 

ومشتمالت فارغة وان درجه عمرانه العقار قدمي
املساحة ://487 م2

 الشاغل :// مشغول من قبل املدعى عليه اسامه جبار 
جبتر احد اجزاء العقار ويرغب بالبقاء بصفة مستاجر

 القيمة التقديرية :/ 290،000،000 مليون دينار

7 اعالن

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة 

قسم العقود  العامة
العدد: 767
التاريخ :2022/8/14

إعالن مناقصة إنشائية رقم )22( ضمن خطة تنمية االقاليم  لعام 2021 
املستمرة تبويب )02 001 012 007(

 تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة ملشروع
)تاهيل الشارع الواصل من فلكة الكوثر باجتاه شارع حي امليالد واالنتفاضة الثانية(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية للمشروع املذكور 
انفــاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع 
التنادر مقابل مبلغ قدره)250,000( مائتان وخمسون الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية 
في احملافظة فعلى الراغبني من املقاولني والشركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشائية/ 
رابعة( تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشــروع انفاً الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء ) باسم مقدم العطاء( النسخة األصلية مع املستمسكات 
األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي األعطية )موعد الغلق( 
هو الساعة الثانية عشر ظهراً يوم )االربعاء( املصادف 2022/8/24 وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق 

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

1. تقدم التأمينات األولية بنســبة ال تقــل عن)1%(من مبلغ الكلفة التخمينية املذكــورة في ادناه ومببلغ 
قدره)57،941،115( ســبعة وخمسون مليون وتسعمائة وواحد واربعون الف ومائة وخمسة عشر دينار على 
شكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدسة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى 
محافظة كربالء املقدســة / قسم الشؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية 
وباسم مقدم العطاء )وبالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصراً( 

وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة .
2. يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة من كاتب العدل، وبعكسه لن 

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

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

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

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

امللحوظات
1. مدة املشروع )240( مائتان واربعون يوُما.

2. الكلفة التخمينية )5،794،111،500( خمســة مليار وسبعمائة واربعة وتسعون مليون ومائة واحد عشر 
الف وخمسمائة دينار

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
4. على جميع الشركات واملقاولني تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب.
5. املشــروع عبارة عن )جتيهز سيارات تخصصية مبردة حجم 17 م3( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول 

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

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االربعاء( املصادف 2022/8/17 الســاعة )الثانية عشــر ظهراً( في قسم العقود 
العامة ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاله. 

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

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

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

املدير العام
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متابعة

يكون حلقة من مسلسل او رواية كذئاب 
الليــل وعالم الســت وهيبــة واالماني 
الضالة والهاجس،االعمال موجودة ولكن 
اليوجــد هنــاك تكليف مــن جهة كي 
نواصل تقدمي االشــياء الكبيرة بالنسبة 
للعراق وال اعلم بالضبط ماهي االسباب 
او االســرار اخلفية وراء هذه املواقف ضد 

مواهب العراق الكبرى ». 
ويضيف:اجلديد الذي يشــغلني عمل لي 
اسمه )امرأة في الثالثني( كتب منذ اكثر 
من عشرين عاما وقدم النص الى شبكة 
االعالم العراقي وحسب اعتقادي من قبل 
الهاشمي وحسب  شركة السيد مهدي 
علمي ايضا ان العمل سينتج عندما تقر 
املوازنة العامة، كذلك لدي عمل مسرحي 
بعنــوان )الصفعــة( للفرقــة القومية 
للتمثيل ومن املؤمل ان يعرض في اخلريف 
املقبــل بعد ان اقــر رســميا وبتكليف 

من الفرقة القوميــة للتمثيل وان يقوم 
العابدين،  زيــن  الفنــان فتحي  باخراجه 
والعمل ايضا بانتظــار املوازنة، باالضافة 
السيد مهدي  لعمل ستقدمه شــركة 
الهاشمي هو )الطاولة 36( ، كذلك لدي 
عمل لم يعرض منذ فترة عندما انتج في 
املالكي  نوري  الوزراء االســبق  رئيس  زمن 
املسلسل  عن  وتساءل  وقابلته شخصيا 
وكيف انتج في فترة رئاســته الوزراء ولم 
يعرض وكيف صرفت عليه االموال واوعز 
باتخاذ االجراءات للكشف عن هذا العمل 
الذي يحمل عنوان )القوت والياقوت(، هذا 
باالضافة لســبعة كتــب جاهزة للطبع 
او سبع  منها مسرحيات مونودراما ست 

مسرحيات ومنها روايتان وكتب اخرى«. 

* يقينا ان اهم شــواغلك هــي الدراما 
العراقية، كيف تنظر اليها اليوم؟مالذي 

ينتشلها من هذا التجاهل والنسيان؟
الدراما شغلي االساســي، مهنتي، منذ 
الطفولة وانا بعمر 9 ســنوات مثلت في 
مســرحية معن بن زائدة على مســرح 
الناحية  مدير  بحضور  املنذرية  مدرســة 
واعيان البلد، وحوالي 300 او 400 مشاهد، 
وكان العمل ناجحا للغايــة، العام الذي 
تاله مثلت شخصية القائد الفرنسي في 
مســرحية ) القائد واالسيرة( عن معركة 
اجلزائــر واخرجهــا عونــي الناهي وكنت 
بعمرعشــر ســنوات، ثم بعمر 14 سنة 
مثلت في مســرحية )نهايــة اقطاعي( 
ملدرســة مبرة البهجة بالعشار بحضور 
عدد غفير من املشــاهدين ايضا، كذلك 
املسرح الذي اسسته في البصرة رسميا 
باســم جماعة البصرة للتمثيل وقدمنا 
)اجلســر(  1968بالبصرة مســرحية  عام 
وحققنا  واالحتقار(  العاطفة  و)مسرحية 
جناحــا كبيــرا كتبــت عنــه الصحافة 
العراقيــة، وهــذه االعمــال مؤرشــفة 
ومصــورة كفوتوغراف، قبلها  عام  1962 
فــي مدرســة الــرادار بالتاجــي قدمت 
مســرحية ) املتهم البريء( مبناسبة عيد 
اجليش 6 كانون الثاني و مســرحية )بيت 
الطرشــان( املصورة ايضا مــن قبل رائد 
الفوتوغراف جــواد الرميثي، هذه عالقتي 
بالدراما فهي شــغلي الشــاغل وهمي 
الكبير، فقد درســتها تفصيليا ودرست 
كل املــدارس التــي تتعلــق بالدراما في 
العالم كما درست تاريخ السينما ايضا«.

واضاف: اعتقد ان الدراما تتخبط، فقدت 
البوصلــة، االجتاه الذي تريــد كما فقدت 
خصائص الدرامــا احلقيقية االجتماعية 

باهدافهــا وقيمهــا التي كنــا نكتبها 
في عنفوان االشــياء واالمانــي الضالة، 
الراحل معاذ يوســف وبعض  في اعمال 
اعمــال الراحل عادل كاظم، هذه االعمال 
التي كانت تبحث فــي الهم االجتماعي 
العراقي، فقدت متاما والتوجد اآلن اعمال 
من شــاكلة فتاة في العشــرين او ذئاب 
الليل وعالم الســت وهيبــة او االماني 
الضالــة او الهاجس او أعالي الفردوس او 
اجنحة الثعالب وغيرها من اعمالي التي 
التــزال حتى هذه اللحظــة تعرض عربيا 
في قنوات ســعودية مثال، قناة ذكريات او 
العربيــة 12 وقناة دبــي التي عرضت لي 

احد اعمالي الكبيرة، االجيال ومنذ العام 
2003 لغايــة اليوم لم تفــرز عمال دراميا 
كبيرا، اصيال في التأليف واالخراج، وهذه 

باعتقادي مشكلة كبيرة«.

* هل تعتقد ان كتاب الدراما الشــباب 
اســمائهم  بتثبيــت  جنحــوا  اليــوم 
فيها؟هل اثار اعجابك احد هذه املواهب 

الشابة؟
كتــاب الدراما اجلــدد حاولــو ومازالوا ان 
يقدمو شــيئا مميزا ولكن اعتقد في رأيي 
الشــخصي بجديتهــم وحرصهــم ان 
بعضهم ملس الواقع من السطح والبعض 

االخر توغل في عمق الواقع دون ان يحلله 
حتليــال دقيقا وبعضهم حــاول ان يقترب 
من الواقــع ولم يفهمه ، لذلك وبتقديري 
هــم الزالوا في هــذه الدوامة ودليل ذلك 
اننا لم نر عمال مميزا كاالعمال التي ذكرت 
من قبل جيل الكتاب بالرغم من ان هؤالء 
الشباب رائعون وحريصون جدا وانا احيانا 
اتابع اعمالهم التي متتلك ملســة وجمال 
ولكنها التصلح ان تكون مراجع تاريخية 
للدراما في تقديري ماعدا قليل جدا منها 
لبعض هؤالء الكتاب وامتنى لهم التوفيق 

في عملهم«.

* برأيــك، هــل اســتطاعت القنــوات 
الفضائية اخلاصة ان حتل محل االنتاج 
احلكومــي الذي كان ســائدا قبل العام 

2003؟
القنوات اخلاصة عدا البغدادية والشرقية 
والسومرية، البغدادية والسومرية توقفتا 
عن االنتاج واجتهت الشــرقية اجتاها آخر، 
هــذه الفضائيات الوحيــدة التي قدمت 
دراما خدمــت الواقع االجتماعي ورصينة 
فــي الواقع، عداها لم تقدم شــيئا مميزا 
اصبح حديــث الناس حتى االن، والقنوات 
الفضائيــة النهــا فردية فهــي تخضع 
ملزاجيــة صاحب القنــاة وملزاجية اجلهة 
او احلــزب الذي ميثله الوفــق قوانني فهم 
حياة  في  واهميتها  ومسؤوليتها  الدراما 
الكفاءات  الناس والتعرف حتــى تنتخب 
التي تقدم لها درامــا كبيرة، هي التعرف 
بتقديري  الفضائيــات جميعها  الطريق، 
لم حتقق شــيئا مما حققته شــركة بابل 
وتلفزيون العراق في زمــن النظام البائد، 
جميعهــا ومن ضمنها شــبكة االعالم 
العراقي فــي وضعها الراهــن لم حتقق 
الكفاءات  الشيء النها اســتبعدت  هذا 
الوطنيــة الكبيــرة واســتغنت عنهــا 
ســواء على صعيد التأليــف او االخراج 
واستعاضت عنها بكفاءات شابة لم تكن 
ذات مراس بالعمل وخبرة قوية متمرسة 
بالبناء الدرامي وفي الصنعة ومهارة الفن 
الدرامــي الذي يخاطــب العالم والعرب 
بالذات لذلك فهي اضاعت الطريق النها 
هــي التعرف ماذا تفعــل او هناك عوامل 
خاصة في املسؤولني عن هذه الفضائيات 
ان  متنعهم  خاصــة  شــخصية  ونزعات 
يأخــذوا الطريق الســليم للوصول الى 
روما ولذلك دخلوا الغابات وافترســتهم 

االسود«.
 

يتبع

حاوره: سمير خليل
منذ العام 1956 والذي شهد والدة تلفزيون 
العراق، كانت الدراما احمللية مادة دســمة 
ينتظرها املشــاهد رغــم صعوبة ظروف 
انتاجهــا وتقدميها ، وتواصلــت مع تطور 
البث واالرســال وتعــدد وتنــوع القنوات 

التلفازية.
متيزت الدراما احملليــة بكتابها الذين اغنوا 
الذائقة بروائع املسلســالت والســهرات 
التلفازية، ولعل سفر الدراما احمللية يفخر 
مواهبهم  توالدت  الذيــن  الكتاب  باجيال 

وتعاقبت عبر السنني .
صباح عطوان، احد قامــات كّتاب الدراما، 
هذا املبــدع املتميز الذي ارتقــى بالدراما 
كتابة وارتقت به فارسا مغوارا في ساحات 
االبداع، لم يكتف عطــوان بالوقوف عند 
محراب الدراما بل اقتحم عوالم السينما 
واملســرح والرواية، ورغم انه جنوبي املولد 
واملنشــأ اال انــه يحمل جينــات العراقي 
االصيل  ابــن الريف واملدينة والهور واجلبل 
الــذي حبــاه اهلل مبحبــة العــراق واهله 
وترابــه ومائه وهوائــه ، تراقص قلمه في 
شــتى املوضوعات، غواصا خاض في بحر 
الواقع وغســل همومه ورســمه لوحات 
ابــداع، تعددت اعماله وهــي ترتدي الهم 
االجتماعــي وحكايا الفالحني والعشــاق 
والكســبة واملعدمني، اعمالــه الرصينة 
عاكست الكثير من قوانني الدولة وطرحت 
بدائــل موضوعية، كاتبا سياســيا ركب 
موجة النقد ولم ترهبه او توقفه السلطة، 
صباح عطوان مازال يكتب، يحلم، يتأمل، 

يتألم، يعتب.
الكاتب  فرصة طيبة ان نســتضيف هذا 
الكبيرفي صفحتنا الثقافية ونحن نحمل 
كما من اســئلة تبحث عــن اجوبة ، اين 
صباح عطوان اليوم؟ مالذي يشغله؟ مباذا 
يفكر؟هل من عمــل جديد؟ماعنوانه وعن 

ماذا يتحدث؟ يجيب :
 انــا موجــود، جئت لبغداد مــرات عديدة 
وآخرهــا منذ اكثر من شــهر، نحاول قدر 
املســتطاع ان نقــدم خدمة فــي مجال 
الدراما لشــعبنا الكرمي الذي تســتهويه 
اعمالنا والتي باتت جزءا من تاريخ العراق، 
وكانت مواد لدراسة الدكتوراه حيث اخذت 
فيها مايقارب ال 60 رسالة دكتوراه وقيمت 
عربيا ودوليا بجوائز في موســكو وباريس 
والقاهرة والكويت وتونــس، وفي كل يوم 
هناك عرض الحد اعمالي في مكان ما كأن 

ينبغي بالفضائيات إعادة النظر في تعاملها مع المؤلفين والمخرجين   
السيناريست الرائد صباح عطوان :

الجديد الذي يشغلني عمل لي اسمه 
)امرأة في الثالثين( كتب منذ اكثر 
من عشرين عاما وقدم النص الى 

شبكة االعالم العراقي وحسب 
اعتقادي من قبل شركة السيد 

مهدي الهاشمي وحسب علمي 
ايضا ان العمل سينتج عندما تقر 

الموازنة العامة، كذلك لدي عمل 
مسرحي بعنوان )الصفعة( للفرقة 
القومية للتمثيل ومن المؤمل ان 

يعرض في الخريف المقبل بعد ان اقر 
رسميا وبتكليف من الفرقة القومية 

للتمثيل وان يقوم باخراجه الفنان 
فتحي زين العابدين، والعمل ايضا 

بانتظار الموازنة

شعر

تشكيل

متابعة - الصباح الجديد:

عّززت عمليــة الطعن التــي تعّرض لها 
الكاتــب البريطانــي ســلمان رشــدي 
»آيات  برواياتــه وخصوصا  القراء  اهتمام 
شــيطانية« التي أصدر علــى خلفيتها 
اهلل  آية  اإلســالمية  اجلمهورية  مؤسس 
خميني فــي العام 1989 فتوى بهدر دمه، 

إذ ارتفعت مبيعاتها أول أمس السبت .
وتصّدرت ثالث طبعات من الرواية مقياس 
مبيعــات الكتب في موقع أمــازون الذي 
يحصــي املؤلفــات التي ســّجلت أعلى 
قفزة فــي املبيعات في الســاعات األربع 
والعشــرين االخيرة. وحّلــت رابعة روايته 
االعتداء  وأثار  الليــل«.  »أطفال منتصف 
الذي اســتهدف رشــدي اجلمعة املاضي 
في نيويــورك صدمة في أنحــاء العالم 

إدانات دولية. ومنذ االعتداء  واستدعى 
بيعت في مكتبة »ستراند بوكستور« 
الشهيرة في نيويورك نسخا كثيرة من 

رواياته، ناهيك عن تلك التي بيعت عبر 
اإلنترنت. وقالت كايتي سيلفرنيل وهي 
مديرة قســم في املكتبة لبيع الكتب 

اجلديــدة واملســتعملة فــي تصريح 
لوكالــة فرانس برس »أتى أشــخاص 
يبحثون عــن أي من نتاجاتــه األدبية، 
أرادوا أن يعرفوا ما املتوافر منها لدينا«.

وأوضحت »بعض من موظفينا األصغر 
سنا لم يسبق أن ســمعوا عنه،وكان 
مــن املثير لالهتمــام التحادث معهم 
بعدمــا أتى زبائن يبحثــون عن كتبه، 
األدبي«.  بالعالم  وتأثيــره  هويته  حول 
وقالت »صدقا، أعتقد أن كثرا أتوا فقط 
للتحدث عما يختلجهم من أحاسيس 

وعما حصل«. 
وعلــى تويتــر دعا مســتخدمون إلى 
شراء كتب ســلمان رشدي تعبيرا عن 
التضامن معه. وتروي »آيات شيطانية« 
مغامرات هنديني اسُتهدفت طائرتهما 
بهجوم إرهابي، ووصولهما إلى شاطئ 
فــي إنكلتــرا واّتخاذ أحدهمــا هيئة 

مخلوق شبيه بالشيطان واآلخر هيئة 
مخلوق شبيه باملالك.

وفــي ســياق الرواية، يطلــق الكاتب 
على بائعات هوى أسماء زوجات النبي 
محمد. وفي الرواية ظهور لنبي اسمه 
مهاونــد يبيح بادئ األمر الصالة آللهة 
غير اهلل، ليعود ويقر بعد ذلك بخطئه. 
والسبت كان رشــدي ال يزال يرقد في 
مستشــفى فــي بنســلفانيا بحال 
خطرة بســبب تعّرضــه للطعن في 

العنق والبطن.
واعتقــل املهاجم على الفــور وأوقف 
إلى  الشــرطة  ولفتت  التحقيق.  قيد 
أنه يدعى هادي مطــر وعمره 24 عاما 
ويقطن في مدينــة فيرفيلد في والية 
نيوجيرزي. وأشــار علي قاســم حتفة 
رئيس بلدية قرية يارون في جنوب لبنان 
إلى أن هادي مطر »من أصول لبنانية«.

علوان السلمان
 

ان ابرز ظواهر الفن التشــكيلي في القرن 
العشــرين احلركة احلروفية والتخطيطية 
التي تتطلــب الدقة املتناهية التي اخذت 
مداها االبداعي في حتقيق لوحة مستفزة 
للذاكرة مع اضفاء مهارات تطويرية وقوة 
حركتي  وتنسيق  اســتبصارية  مالحظة 
البصــر والفكر والتركيــز واضفاء عنصر 

اخليال املتماهي والواقع ..
والفنانــة فدوى القاســم امنوذجا منتجا 
للوحــات تخطيطية اتخذت من جســد 
املراة االنثوي لغتها مع التاكيد على توزيع 
الضوء وانكسارات الظل عليه وقد بان ذلك 
على النجدين)النهدين( والعنق  والتقطيع 
اجلســدي الذي بــان وضعه فــي حركة 
تكشــف عن دقة التشــكيل واللمسة 
الفنيــة التي حتققهــا املنتجة)الفنانة(..
وهــي تســتدعي الزمن املاضــي املتميز 
بحضور املراة فــي كافة الفنون االبداعية 
كونها بؤرة  وشريكا ستراتيجيا داال على  
استمرارية احلياة القائمة على الثنائيات.. 
متجاوزة االكتفــاء برمزيتها في اخلصوبة 
واالجناب..واالثبــات على  انها كيان له دوره 
صار  مجتمعيا..لذا  واملتفاعــل  الفاعــل 
حضورهــا في كافة اجملــاالت االجتماعية 
والثقافية والفنية والتشــكيلية حضورا 
متجاوزا النظرة النمطية او االستشراقية 

التــي تركز علــى انها رمز الدهشــة 
واالثارة..فاشــتغلت فــي التشــكيل 
كركيزة انســانية وهــي توظف احلبر 
االســود لتحقيــق لوحاتهــا  الفنية 
املثيــرة لالدهاش والتســاؤالت كونها 
فضاًء تبصيريا متفاعال واخمليال للخروج 
من  يقترب  وتأويــل  دالليــة  بحصيلة 
يستوعبه  ال  ما  شيء  القصدية..وقول 
التشــخيصي لهــذا تتجه  الرســم 
لبلورة احالمها  التجريــد  الى  املنتجة 
ورســم هواجســها..بتوظيف ادواتها 

احملسوبة  احملققة خلربشــاتها  الفنية  
بدقة وخطوطها املتقاطعة والصاعدة 
والنازلة بتناســق وتوازن ما بني السواد 
اللوحة فيضفي  الذي يتخلل  والبياض 
حضور..تتوجب  وقــوة  دالالت  عليهــا 
قراءتهــا بلغتــني متقاربتني:اولهمــا 
اللغة االشارية التي  تنبني على احلس 
االشــاري والتالقــح الفنــي من خالل 
االدراك املباشر للوحة)النص الصامت(.. 
وثانيهما اللغة التمعنية التي تتداخل 
فيهــا ممكنــات املســتهلك )املتلقي( 

بثقافته ومســتواه  املتمثلة  الفنيــة 
الذهني البصري واإلحســاس الفطري 
..كون اللوحة كيانا تعبيريا يتماهى مع 

الداللة الصورية..
 الفنانــة تســتحضر اجلســد فــي 
اللوحة بشــكل تعبيري يجســيد ما 
تّدخره الذاكرة  بتوظيف احلبر االســود 
الصينــي كونه يعطي لونــاً كثيفاً ال 
ميحى.. وكثافته ومرونته تسمح برسم 
الدقة..فتحقق  الشــديدة  اخلطــوط 
لوحات تكشف عن قدرة احترافية قادرة 

التشكيلية  الفنية  باجنازاتها  للوصول 
إلــى محــاكاة الواقع..والتمــرد عليه 
واملكبوت..  عنه  املســكوت  وكشــف 
ولتحقيق هذا  اســاليب فنية تنحصر 

في:
اوال/ األسلوب اخلطى...الذي يعتمد فيه 
الفنان رسم األشكال مجردة من تأثير 
لعبة الظالل واألضوء.. وهذا االســلوب 
يتحقق إما بتخطيط االشــكال بقلم 
رصــاص ومن ثــم حتبيرها بالريشــة.. 
أو برســم االشكال مباشــرة من دون 
تخطيط أولي بقلم رصاص ويتخذ فيه 

املنتج)الفنان( وسيلتني فنيتني:
أـ الرســم باخلطوط املتواصلة: نرسم 
الشــكل أوال بقلم H3.. ثم نحبر بقلم 
الرابيــدو أو أي ريشــة مســتخدمني 
وهذا  املتواصلــة..  الناعمة  اخلطــوط 
الكالسيكي  الطابع  يكسب  األسلوب 

طابعاً حديثاً.
ب ـ الرســم باخلط التلقائــي:  يكون 
الرسم بهذه الطريقة عفوياً حراً خالياً 

من الظالل..
الذي يستخدم  الظلي:  ثانيا/ األسلوب 
لنقل الدرجات اللونية التى تتراوح بني 
الرمادى واالســود الفاحــم.. ويتحقق 
أو  املتوازيــة  املســتقيمة  باخلطــوط 
والبقــع  باخلربشــات  أو  املتقاطعــة 

السوداء.

نرجس عمران*
 

وهذا املساُء أثارَ شجوني 
فجاَء اخلياُل بذكرى الغياْب
فكم من خياٍل ميرُّ أمامي ؟

أراه وما هو إاّل سراْب  
تراني وحيًدا تسيُل ، عيوني

دموًعا تبّلُل مّني الّثياْب
فيا ساكني باحلنني تعاَل

لتنسى زمانًا مضى في عذاْب
لُنضحَك وجَه املساِء كالنا
ويخضرَّ في ناظرينا اليباْب

فال تنَس قلبي وحيًدا شريًدا
فقلبــي مهيُض اجلناح مصاْب وتأســُرني 

صرخٌة من عدوٍّ
وكم خْفُتها يوَم كّنا شباْب؟
فمّني ذهبَت إلى حيث رّبي  

إلى نُُزٍل ليس منها إياْب
هيُد نبيٌّ هنالَك حيث الشُّ
هنالَك ما لذَّ عندي وطاْب

وكم قد أذاني زماٌن تناسى ؟
بأّنَي ما طقُت ذبَح الّرقاْب  

وأحمُد رّبْي على فضلِه
وأّني إليه أشدُّ الّركاْب

وأّني أخلُِّد ذكرى احلبيِب
إلى أْن يحنَي أواُن املآْب

* شاعرة من سوريا

»آيات شيطانية« في صدارة مبيعات الكتب 
ذكرى الغياببعد اإلعتداء على كاتب الرواية سلمان رشدي

»فدوى القاسم« والتشكيل التخطيطي

صباح عطوان

القسم األول
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ملونشريط
الزوج غير ملزم بدفع تكاليف

عمليات التجميل لزوجته
أوضح الدكتور املصري أحمد كرمية، أستاذ الفقه املقارن 
والشريعة اإلسالمية بجامعة األزهر الشريف، والداعية 
اإلسالمي، حكم دفع الزوج لتكاليف عمليات التجميل 

التي جتريها الزوج.
وقــال كرمية خــالل تصريحــات تلفزيونيــة، إن« الرجل 
غير ملزم بدفع تكاليف عمليــات التجميل لزوجته، إذا 
كانت جتريها لغير ضرورة«، منوها بأنه إذا كانت عمليات 
التجميل التــي جتريها الزوجة لضــرورة، كإصالح عيب 
ما، فإنها تدخل في هــذه احلالة ضمن العالج الذي جتب 

نفقته على الزوج.
الدكتور أحمد كرمية، أوضح أن تفضيل الرجل على املرأة 
في اإلسالم، والذي ورد في قول اهلل تعالى: »الرجال قوامون 
على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض ومبا أنفقوا 
من أموالهم«، هو تفضيل ليس من قبيل اجلنس، بل من 
قبيل القدرة البدنية، وما قســمه اهلل تعالى للرجل من 
قوة، يستطيع بها غالبا أن يقوم باألعمال الشاقة، التي 
تعجز عنها النساء غالبا، بل وكذلك فضل الرجال على 
النســاء في اإلســالم باإلنفاق، حيث أن الرجال ملزمون 

باإلنفاق على أهلهم، بخالف املرأة.
وذكر أستاذ الشريعة اإلسالمية، أن الزوج مجبر في عقد 
الزواج الصحيــح، على اإلنفاق على زوجتــه، ولو كانت 
مليونيرة، معقبا: أومال هو متجوز ليه؟، علشان يبقا لبه 

القوامة.. والقوامة دي باإلنفاق.
جاء ذلك خالل رده على سؤال ورد إليه أثناء حضوره بأحد 
البرامــج التلفزيونية، حيث قال طارحــه أنه رفع دعوى 
قضائيــة ضد زوجته إللزامها باإلنفــاق، نظرا ألن دخلها 
الشــهري يتعدى الـ 15 ألف جنيه، في حني أنه منعدم 

الدخل تقريبا.

القبض على دمية دب تتنفس في إنكلترا
اعتقلت شرطة روتشديل، في مانشستر الكبرى بإجنلترا، 
القبض على مشــتبه فيه كان يختبــئ داخل دمية دب، 

وقادهم تنفسه داخل الدمية إلى مخبئه.
وغردت شرطة مانشستر الكبرى، »عندما رأينا هذا الدب 
الضخم يتنفس أثناء مطاردة لص، اعتقدنا أن شــيئاً ما 
لم يكن صحيحاً.. ثم وجدنا املشــتبه فيه داخل الدب!، 

حسب »سي إن إن بالعربية«.
وعثرت الشرطة على الفتى )18 عاًما( الذي كانت تالحقه 
بسبب سرقته سيارة في مايو، وعدم دفع ثمن الوقود في 

نفس اليوم.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى في بلدة روتشديل على 
فيســبوك: »إنه اآلن خلف القضبان بعد أن حكم عليه 
األسبوع املاضي بسرقة سيارة، وقيادة السيارة بينما كان 

غير مؤهل، والفرار من محطة بنزين دون مقابل«.
وأشارت الشــرطة إلى أنه ُحكم عليه بالسجن تسعة 
أشــهر، مضيفة: »نأمل أن يكون لديه وقت لتحســني 

سلوكه في السجن«.

الصباح الجديد - متابعة:

حذر خبراء في احلياة البرية، أمس 
األحد، من أن ثلث طعام البشرية 
بات مهدداً بســبب تناقص أعداد 
النحــل والفراشــات واخلفافيش 

الالزمة لتلقيح النبات.
أن أن«  وذكــرت شــبكة »ســي 
األمريكيــة، أن »أعــداد النحــل 
في العالم آخــذة في االنخفاض 
أكثر  بشكل ســريع فيما أصبح 
من نصــف أنــواع اخلفافيش في 
الواليــات املتحدة في حالة تدهور 
شديد أو مدرجة على أنها مهددة 
دوليون  علمــاء  وحذر  باالنقراض، 
من أن فراشة امللك تقترب بشكل 

خطير من االنقراض«.
أن  إلى  تقريرهــا  فــي  وأشــارت 
»ما تشــترك فيه هــذه اخمللوقات 
أنهــا كلها ملقحات،  الثالثة هو 
وبدونها لــن يتم تلقيح الفاكهة 
واخلضــروات والنباتــات األخــرى 
وهذه مشــكلة كبيرة إلمداداتنا 

الغذائية«.
ونقلــت الشــبكة عــن مديــر 
البرية في  االتصاالت وخبير احلياة 

األمريكية،  ميامي  حيوان  حديقة 
رون ماجيل، قولــه إن »واحدة من 
كل ثالث قضمات من الطعام الذي 
نأكلــه مرتبطة مباشــرة مبُلّقح 
ويصل نحو %30 من الطعام الذي 

ينتهي به املطــاف على طاوالتنا 
مثل  أشــياء  بســبب  هناك  إلى 
واخلفافيش،  والنحل  الفراشــات 
وقد يعني فقــدان هذه اجملموعات 
الســكانية احلرجة خسارة بعض 

األطعمة املفضلة لدينا«.
وأضــاف أن »التفــاح والبطيــخ 
والبروكلي  والقــرع  البري  والتوت 
واللوز هي من بني األطعمة األكثر 

عرضة النخفاض امللقحات«.

وأردف »ألن الفراشــات مــن أكثر 
احلشرات حساسية للتغيرات في 
تعتبر طائر  فإنهــا  احلرارة  درجات 
الكناري في منجم الفحم عندما 
يتعلــق األمــر بالتغيــر املناخي، 

كل شــيء مرتبط بشكل معقد 
ســواء كنت تأكل الطعام امللقح 
مباشــرة أو كنــت تأكل شــيًئا 
يعتمد على هــذا امللقح إنه تأثير 

الدومينو«.
تقرير  »وجــد  ماجيل  وبحســب 
لألمم املتحدة فــي 2019 أن مليون 
نوع معرضة خلطــر االنقراض في 
العقود املقبلة، مع تســارع أزمة 
املناخ، بدأنا نــرى ذلك يحدث في 
مجموعات احلشــرات مليون نوع 
في اخلمسني ســنة املقبلة، هذا 

كارثي«.
والدواء،  الغذاء  إدارة  قالت  بدورها، 
إن »النحــل علــى وجه اخلصوص 
مســؤول عن تلقيــح حوالي 90 

محصواًل منَتًجا جتاريًا«.
ووفقا لشبكة »ســي إن إن«، فإن 
»درجة احلــرارة األكثــر دفًئا تؤدي 
إلى إزهــار النباتات في وقت أقرب 
أمر غير متزامن عندما تضع  وهو 
الفراشــات بيضها وتتحول، فقد 
امللقحات  علــى  املناخ  أزمة  أثرت 
وفي حني أن اجلفاف الشــديد هو 
التأثير األكثــر وضوًحا فإن القلق 
املتزايد هو تأثير احلرارة الشــديدة 

خاصة على الفراشات«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يشعر الكثير من الناس بالكسل عند 
االستيقاظ من النوم مع عدم القدرة 
على العمل ولرمبا قد يكون الكســل 
هو إحــدى صفاته األساســية التي 
جتعله ال يعتمد على نفســه نهائياً 
ويعتمــد على وســائل التكنولوجيا 
الداعمة له، هذا الشــخص يستحق 
أن يكــون له يــوم الكســل العاملي 
ليســتمتع بالكســل واالســترخاء 

واخلمول.
ســيجد في عدم تنظيــف املنزل أو 
حتــى تصفيف الشــعر، وفــى إطار 
الكسل  يوم  ومبناســبة  السياق  هذا 
العاملى، نتعرف على مشــاهير عرفوا 
االهتمــام مبظهرهم  فى  بالكســل 
بعيدا عــن الكاميــرات وإليك بعض 
األسماء للمشــاهير الكسالى حول 

العالم:
ليس هؤالء فقط هم الكســالى من 
املشاهير، وفقاً ملا ذكره تقرير منشور 
“. مشــاهير معروفني   mtv  ” مبوقــع 

بالكسل عن االهتمام مبظهرهم.

كيندال جينر
تعد عارضــة األزياء، كينــدال جينر، 
بالرغم من أنها أشــهر جنوم املوضة 
العاملية واألزياء من املشاهير املعروفني 
بالكســل، لدرجة إنهــا التضع كرمي 
األساس على بشــرتها وتعتمد على 
بشــرتها الطبيعيــة الصافية عند 
وضع املكياج ويناسبها االحتفال بيوم 
الكسل الدولي سيمنحها هذا اليوم 

السعادة واملزيد من الكسل .

إميا ستون

 من املشــاهير واملمثــالت العامليات 
العاملي  باليــوم  يحتفلــن  اللواتــي 
يومي، حيث تشتهر  للكسل بشكل 
املمثلــة إميا ســتون، بأنهــا ال تهتم 
مبظهرها اخلارجى، بعيداً عن عدسات 
الكاميــرا، حيث شــوهدت فى أحد 
األماكن العامــة وهى مرتدية مالبس 
غير متناسقة األلوان وال تتناسب مع 

مكياجها.
 

جيجي حديد
تســتحق عارضــة األزيــاء جيجــي 
حديد أن تذهب في جولة ســياحية 
باليوم  لإلحتفــال  كولومبيــا  إلــى 
البعض  ويعتقــد  للكســل  العاملي 
إن أســلوب حياة عارضــة األزياء ذات 
األصل الفلســطينى، جيجى حديد، 
مســتوحى من صديقهــا زين مالك، 

حيث إنها ال تهتم مبظهرها بعيداً عن 
عدســات الكاميرا وهو نوع من أنواع 

الكسل.
 

ويعتقد البعض إن ذلك رمبا يعود أيضاً 
إلى شــعورها بامللل مــن إهتمامها 
وارتــداء أحدث  بالتجميــل  الدائــم 

املالبس خالل عملها.

كورتني كارداشيان
يوم الكسل العاملي مناسب ملصممة 
األزياء كورتني كارداشــيان جداً فهي 
كورتني  األزيــاء،  مصممة  تشــتهر 
كارداشــيان، بالكســل فهى عكس 
عائلتهــا متاماً، ال تغير لون شــعرها 
أو مظهرهــا اخلارجــى، األمــر الذى 
أرجعه البعض إلى كونها أما ولديها 
ثالثة أطفال، فال جتــد وقتاً لالهتمام 

بنفســها حيث أنها تهتم بهم أكثر 
مــن إهتمامهــا بتطويــر مظهرها 

اخلارجى، إنه من أنواع الكسل.

جاسنت بيبر
اليوم العاملي للكســل مناسب جداً 
املشهورين  املمثلني  من  بيبر،  جلاسنت 
الرغم من شــهرته  بالكســل على 
الواســعة، إال إن املغنى جاسنت بيبر، 
دائم،  بتغير مظهره، بشكل  ال يهتم 
حتــى إنه قد يكتفى بارتداء أبســط 
األشياء ويعتبر نفســه بذلك جاهزاً 
للقاء اجلمهــور، دون أن يهتم باختيار 
أمام عدسات  أفضل مالديه للظهور 

الكاميرا.

كيف حتتفل بيوم
الكسل العاملي ؟

هل نحن حقــا بحاجة إلى هذا اليوم 
للمزيــد مــن الراحة؟ كن كســوالً.. 
استرِخ واطلب ممن حولك االسترخاء، 
ال تفعل شيئاً، تهاون، تراخي ومماطلة.

ارفض القيــام بأي أعمــال منزلية – 
ميكنك دائًمــا القيام بهــا في اليوم 
التالــي. اطلــب الطعــام بــدالً من 
الطهــي وقضاء اليــوم على األريكة 
في مشــاهدة حلقــات متتالية من 
اذهب  املفضل.  التلفزيوني  برنامجك 
في جولة ســياحية ال تتطلب الكثير 
واجلس على شــاطىء  احلركــة  من 
البحر في املنتجــع الصحي واحصل 
علــى “يومــاً رائعاً من الكســل في 
وجهتــك الســياحية املفضلة” عن 
جــدارة. ابق في الفــراش طوال اليوم 
وارفــض الرد علــى أي رســائل بريد 

إلكتروني أو مكاملات هاتفية.

ثلث طعام البشر مهدد بالفقدان جراء
تناقص اعداد النحل والفراشات والخفافيش

اليوم العالمي للكسل.. مشاهير ال يهتمون بشكلهم رغم النجومية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أن  جديــدة  دراســة  أظهــرت 
العناكب تنتفض في أثناء النوم 
وقد يكون لديها أحالم متاما مثل 

البشر.
وصور باحثون في أملانيا أكثر من 
30 عنكبوتــا قفزت أثناء نومها، 
حتت  األشعة  كاميرا  باستخدام 
احلمــراء، ووجد اخلبــراء أنه أثناء 
»نوبات  أظهــرت  اســتراحتها، 
دوريــة من حركات الشــبكية« 
ارتعاش األطراف ولف  إلى جانب 
الساق، وهذا يشــبه نوم حركة 
البشــر،  الســريعة عند  العني 
بســرعة  أعيننا  تتحرك  عندما 
إلى آخر خلف اجلفون  من جانب 
املغلقــة بينما نشــهد أحالما 

حية.
 لــذا تشــير النتائــج إلــى أن 
نوم  من  أيضــا  تعاني  العناكب 
وبالتالي  السريعة،  العني  حركة 

قد يكون لديها أحالم أيضا.
روسلر،  دانييال  الدراســة  وقادت 
بجامعة  التطورية  األحياء  عاملة 
كونســتانز في أملانيا، ونشــرت 

 Proceedings of  فــي مجلــة
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.Sciences
وكانت نوبات حركة الشــبكية 
التي متت مالحظتها متســقة، 
مبا في ذلك فترات منتظمة، مع 

زيادة كليهما على مدار الليل.
ويقدم هذا التقرير دليال مباشرا 
على حالة شــبيهة بنوم حركة 
الالفقاريات  في  السريعة  العني 
األرضيــة - مفصليــات األرجل 
- مع أوجه تشــابه واضحة مع 
نوم حركة العني الســريعة في 

الفقاريات األرضية.
وثبت أن حيوانــات أخرى، مبا في 
والثدييات،  الطيــور  بعض  ذلك 
تعانــي من نــوم حركــة العني 

السريعة.
لم  العناكب  إن  روســلر  وقالت 
حتظ بنفس القــدر من االهتمام 
في هــذا اجملال، لذلــك لم يكن 
معروفا ما إذا كانت حصلت على 

نفس النوع من النوم.
 Evarcha الباحثــون   ودرس 
arcuata، وهو نوع من العنكبوت 

القافز الذي يعلق نفســه رأسا 
على عقــب على حبــل حريري 

للراحة.
ونظرا لكونهــا ليلية، مت تصوير 
هذه األنواع بني الساعة 7 مساء 
و7 صباحــا، بينما كانت معلقة 
خيوط احلريــر في حاويات اخملتبر. 
والعديــد من األنواع املشــابهة 
للعناكب ليس لديها في الواقع 
من  يجعل  مــا  متحركة،  عيون 

الصعب مقارنة دورات نومها.
القافزة  العناكــب  هــذه  لكن 
هــي حيوانات مفترســة حترك 
شــبكية العني لتغيير نظرتها 
أثناء الصيد، وباإلضافة إلى ذلك، 
متتلك العناكب الصغيرة طبقة 
نافذة  توفــر  شــفافة  خارجية 

واضحة على أجسامها.
وأظهــر البحث أن حــركات نوم 
إلى حد كبير  العناكب تشــبه 
حركة العني السريعة في األنواع 
األخرى أيضا - ليس فقط البشر، 
ولكن الكالب أو القطط تنفض 

في أثناء نومها.
ومن الواضح أن احلشــرات مثل 

العنكبــوت القافــز بعيدة كل 
البعد عن البشــر في شــجرة 
التطور، لذا فإن الصلة بالبشــر 
فيما يتعلق بســلوك النوم هي 

عالقة غريبة.
وقالت روســلر إنه ما يزال يتعني 
إذا  ما  معرفــة  الباحثــني  على 
من  نائمــة  العناكــب  كانــت 
الناحية الفنية أثناء وجودها في 

حاالت الراحة هذه.
ويتضمــن ذلــك اختبار مــا إذا 
أبطأ  بشكل  تســتجيب  كانت 
أو ال تســتجيب علــى اإلطالق 

للمحفزات التي توقظها عادة.
وقال باريت كالين، عالم احلشرات 
ويسكونســن- جامعــة  فــي 

الكروس، والذي لم يشــارك في 
الدراســة، إنه مــن املثير العثور 
على عالمات تشبه حركة العني 
الســريعة في مثل هذا القريب 

البعيد.
وأضاف أن األسئلة ال تزال قائمة 
حول مدى انتشــار نــوم حركة 
العني السريعة والغرض الذي قد 

تخدمه األنواع.

لشهر واحد.. نتائج تفاجئك لو اكتفيت بشرب الماء العناكب تغفو تماما مثل البشر وربما تحلم
متابعة ـ الصباح الجديد:

ال ريــب أن العصائــر املصنعــة 
واملشروبات الغازية لذيذة الطعم 
بالنســبة لكثيرين، مقارنة باملاء 
الذي ال طعــم له، لكــن األخير 
صحــي أكثــر بكثير مــن بقية 
املشروبات، خاصة إن كان املشروب 

الوحيد لإلنسان.
وتقــول صحيفــة »اإلندبندنت« 
البريطانية إن هنــاك العديد من 
الشــخص  التي يجنيها  الفوائد 
من شرب املياه حصرا، خاصة في 

ظل احلرارة املرتفعة.
شخص  جتربة  الصحيفة  ونقلت 
اســتمر في اعتماد املياه مشروبا 
واحــدا فقط ملــدة 30 يوما، وروى 
الشخص ما حدث لصحته، وكان 

على النحو التالي:
إن  يستهلك سعرات حرارية أقل: 
كأس الشــاي، الذي يحتوي على 
30 سعرة حرارية،  السكر، يحمل 
الصباحي  املــوكا  مشــروب  أما 
250 سعرة حرارية،  فيحتوي على 
وفــي مثــال ثالث، حتتــوي عبوة 
الكوال من حجــم 500 ملم على 

215 سعرة حرارية.
يكبح الشــهية: إن شــرب املياه 
فقط يعمل على احلد من شهية 
األكل لدى اإلنســان، وبعد اعتماد 
هذا النموذج قد ال يشعر اإلنسان 

باجلوع بل بالعطش فقط.
الدماغ يعمل بطريقة أفضل: 75-
85 في املئة من الدماغ ماء، وبقاء 
اإلنسان رطبا عبر اإلكثار من تناول 
املياه يجعل الدماغ يواصل العمل 
بســعادة. وللمــاء فوائــد أخرى 

احملافظة  الذهنــي مثل  اجملال  في 
على مســتوى مرتفع من التركيز 
لديك  إن كان  لذلــك  والطاقــة، 
امتحان رياضيــات، يجب أن تبقي 

جسمك رطبا.
 إنــه أرخص: لن تكــون صحتك 
أيضا،  جيبك  إمنا  فحسب،  أفضل 
بقية  ثمنا مــن  أرخــص  فاملــاء 

املشروبات.
الغذائي:  التمثيل  يحفز عمليــة 
عندما تستهل يومك بشرب املاء، 

فإنه يســاهم فــي حتفيز عملية 
الغذاء  )حتويل  الغذائــي  التمثيل 

إلى طاقة( طوال اليوم.
ووجد الباحثون أن شرب 500 ملم 
من املاء يساهم في حتفيز عملية 
األيض بنســبة 30 في املئة لدى 

النساء والرجال.
يزيل البقع عــن اجللد: إن التحول 
مــن املشــروبات الســكرية إلى 
امليــاه ســينعكس إيجابــا على 
التي  البقع  إزالــة  جلدك، خاصة 

تستوطنه.
تنظيم عملية اإلخراج: يســاعد 
واحدا،  مشــروبا  املــاء  اعتمــاد 
باإلضافــة إلى النظــام الغذائي 
الغنــي باألليــاف علــى تنظيم 
عملية اإلخــراج، ورمبا تذهب أكثر 
من املعتاد إلى املرحاض لكن ذلك 

ليس باألمر السيء.
املــاء يســاعد قلبك: فــي حال 
اجلفاف  من  يعاني  اإلنســان  كان 
االســتثنائي، فإن دمه ســيكون 
أكثــر كثافة، وســيعمل القلب 
بجهــد أكبر لضخــه، واملاء حل 

لهذه املشكلة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
إلى  الدراســات  إحدى  خلصت 
أن الشــكوى لشــريك احليــاة 
حول يوم ســيئ ليست وسيلة 
للتنفيس عن الذات فحسب، بل 
تسهم في حتقيق تقارب إضافي 

بني الشريكني.
وشارك في البحث الذي عملت 
عليــه جامعة جينا فــي أملانيا 
100 زوج، كان نصفهــم بني الـ 
30 من العمر، والنصف  20 والـ 

اآلخر بني الـ 70 والـ 80.
ُطلب من كال الشريكني تقييم 
العالقة الوثيقة بينهما بشكل 
فردي، ثم شــاركا في دراســة 
يوميات على مدار ثالثة أسابيع.

لقــد أكملوا اســتطالعا على 
هواتفهم، ست مرات في اليوم 
إذا  ما  وُطلب منهم مالحظــة 
كانوا قد عانوا مؤخرا من شيء 
“مزعج للغاية” وما إذا كانوا قد 

أخبروا شريكهم بذلك.
كمــا قامــوا بتقييــم مــدى 
واحلزن،  بالغضــب،  شــعورهم 

وخيبــة األمل، والتوتــر، ومدى 
قربهم من شــريكهم في ذلك 

الوقت.
بعد ســنتني ونصف طلب من 
األزواج مــرة أخرى تقييم تقارب 
عالقتهم، كشــفت النتائج أن 
شعروا  بأنهم  أفادوا  املشاركني 
بأنهم أقرب إلى شريكهم بعد 

إخبارهم عن حدث غير ســار أو 
سماع شيء عنه.

هــذه  مشــاركة  أن  ويبــدو 
آثار  لها  املشكالت مع شــريك 
طويلــة املدى أيضــا، فقد أبلغ 
أخبرهــم  الذيــن  األشــخاص 
شركاؤهم بانتظام عن جتاربهم 
الســلبية عن زيادة في التقارب 

خالل فترة 2.5 عام.
اكتشــفوا أيضــا أنــه عندما 
غير ســار،  حدثا  الرجال  يواجه 
فإنهم أبلغوا عن مزاج ســلبي 

أقل إذا أخبروا شريكهم بذلك.
لم تظهر النساء نفس الفائدة، 
لكنهن أبلغن عن حالة مزاجية 
أخبرهــن  إذا  ســلبية  أكثــر 
قالوا  سيئة،  بتجربة  شريكهن 
إن معرفة أن شريكهم مر بيوم 

سيئ جعلهم حزينني.
كتــب الباحثــون فــي دوريــة 
 Social Psychological and
أن   ،  Personality Science
مشــاركة التجارب السيئة مع 
شــريك يبدو أنها تقرب األزواج 
مــن جميع األعمــار معا، على 
املدى القصير والطويل، حتى لو 
تأثيرات متضاربة على  لها  كان 

احلالة املزاجية.
وأوضــح الباحثون: “قد تفســر 
هذه التأثيرات ســبب مشاركة 
النــاس لألخبــار الســيئة مع 

اآلخرين بشكل متكرر”.

دراسات: شكوى الهموم لشريك الحياة
وسيلة للتنفيس
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جلنة البيع واإليجار
العدد: 25
التاريخ: 2022/8/13

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية العزيزية وفقا الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا ا( من قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعــة مديرية بلدية العزيزية خالل فترة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها 
في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من 
مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر 
واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 15122
التاريخ: 2022/8/14

إعالن

 تعلن مديرية زراعة محافظة واســط )اعالن ثاني( عن وجود مزايدة علنية لتأجير املســاحة املدرجة تفاصيلها ادناه وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 )املعدل( وسيتم التعاقد وفق ضوابط القانون 35 لسنة 1983 والقرار 44 لسنة 1997، فعلى الراغبني من غير منتسبي دوائر الدولة 
والقوات املسلحة وقوى األمن الداخلي وأعوان النظام السابق واملستفيدين من قوانني اإلصالح الزراعي االخرى االشتراك باملزايدة التي ستجرى بعد )15( 
يوما والتي تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن في الصحيفة اليومية واذا صادف املوعد عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
موعدا إلجرائها ويتحمل من ترسو عليه املزايدة تسديد بدل اإليجار كامالً وأجور جلنتي التثمني واإليجار واملصاريف األخرى يوم املزايدة وتكون املزايدة في 

مقر )مديرية زراعة محافظة واسط( الساعة العاشرة صباحا. 
ر. مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

تنويه
متديد للمرة الثانية / إعالن ملناقصة توفير كاسر استحالب ملدة ثالث 

سنوات
2nd Extension for 1st Announcement for Provision of Demulsifier 

for three years
006/PC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/8/22 الى 9/12/ 2022
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/9/12 عند الساعة 4:00 عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ

2022/6/27
3–لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

 haneen.monam@petroalwaha.com;
 chengqiming@petroalwaha.com;
 wujie@ptroalwaha.com;
 eng.firas@petroalwaha.com

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

فقدان شخص
)رند  املدعـــوه  فقدت 
عبـــود(  عبداجلبـــار 
وامللصقـــة صورتهـــا 
بتاريـــخ  اعـــاله 
من  علـــى   2020/8/15
تسمليها  عليها  يعثر 
الى اجلهات املســـؤولة

املساحة/ املقاطعةالقطعة
نوع األرضدومن

خط 
الشروع 
بالدينار 

للدومن

الشعبة 
طريقة اإلرواء الوحدة اإلداريةالزراعية

واملالحظات

شبه 42153/ الفحيل6/1 
تتوفر لها قضاء االحراراالحرار5000مستصلحة

احلصة املائية

جمهورية العراق \ مجلس القضاء 
األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة  بداءة خانقني
العدد \ 286\ب\2022
التاريخ \  14\ 8\2022

م/اعالن
إلى املدعى عليه \  سامان جميل محمد 
\ مجهول محل االقامة في الوقت احلاضر

  اقام املدعــي )عدنان زهير فؤاد(  الدعوى 
البدائيــة املرقمة اعاله امام هذه احملكمة  
يطالبك فيها بإعــادة احلال على ما كان 
عليه قبل بيع الســيارة املرقمة )71365 
بصرة خصوصي موديل 1994(  وجملهولية 
القائم  اقامتك حســب شــرح  محــل 
بالتبليغ واشــعار مختار منطقة صالح 
اغا، عليــه قررت هذه احملكمــة تبليغك 
بواسطة االعالن عن ذلك في صحيفتني 
في  احلضور  عليــك  يوميتني  محليتــني 
احملكمــة  فــي يــوم املرافعــة املصادف 
30\8\2022 وفي حالــة عدم حضورك او 
ارســال من ينوب عنك قانونا وبعكسه 
املرافعة بحقك غيابــا وعلنا  ســتجري 

وحسب االصول.
القاضي  
محمد عبداهلل سعيد

 فقدان اجازة فرن حجري
فقدت مني اجازة فرن حجري 
النتــاج الصمون صــادرة من 
الشــركة   / التجــارة  وزارة 

العامة لتصنيع احلبوب
الديــن خلف  )نــور  بإســم 
مطــرب( فمن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 631/ش/2022
التاريخ: 2022/8/11

اعالن
الــى/ املدعــو )صبــاح عبدالكــرمي 

مشعان(
أعاله  املرقمــة  الدعوى  ملقتضيــات 
واملقامــة من املدعيــة )هدي محمد 
املدعى عليــه )صباح  عباس( علــي 
والتي تطلب  عبدالكــرمي مشــعان( 
فيها اثبات زواجها منك واثبات نسب 
الطفلة )فرح( وجملهولية محل اقامتك 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق 
النشر بصحيفتني رسميتني يوميتني 
وفي حال عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/8/31 ســوف جتــرى املرافعــة 

بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

فقدان هوية 
فقدت هوية باسم )حميد 
الصادرة  عبداهلل(   خنجر 
من هيئة السياحة / جزيرة 
بغــداد الســياحية فمن 
يعثر عليها تسليمها الى 

جهة االصدار

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةمجاور جامع االمام الرضا8م 2 234محل1

سنة واحدةمجاور جامع االمام الرضا11 م2432محل2

سنة واحدةمقابل دائرة اجملاري20 م1002محل3

سنة واحدةحي الشباب14 م2522محل4

سنة واحدةالتمويل الذاتي12 م1182محل5

سنة واحدةالنادي الرياضي24 م2822كشك6

سنة واحدةالنادي الرياضي24 م2832كشك7

سنة واحدةطريق بغداد- كوت330 م2462غسل8

سنة واحدةمجاور النادي الرياضي27 م2722كشك9

سنة واحدةطريق بغداد- كوت1750 م3392قطعة ارض10

سنة واحدةطريق بغداد- كوت500 م2102قطعة ارض11

سنة واحدةطريق بغداد- كوت400 م3882معرض سيارات12

سنة واحدةطريق بغداد- كوت340 م3892معرض سيارات13

سنة واحدةاحلي العسكري1500 م1672ملعب تارتان14

سنة واحدةحي الشباب1500 م1512ملعب حي الشباب15

سنة واحدةحي فدك2000 م2902ملعب16
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صكبان الربيعي

ركضة طويريج 
نبراس للرياضة

الرياضة السامية احلقة تعني الشجاعة والقوة واإلرادة 
والتحمل وضمن هذا املفهوم الرائع فقد مرت قبل أيام 
ذكرى استشــهاد االمام احلسني عليه السالم على يد 
الطغاة حيــث حضر إلى محافظة كربالء املقدســة 
ماليني من املسلمني الداء مراسيم الزيارة امليمونة من 

انحاء املعمورة.
وفــي هذه املناســبة األليمة عرضت قنــاة الرياضية 
العراقية ضمن منهجها العام ليوم العاشر من محرم 
منظــر عام للزائرين وهم يــؤدون ركضة طويريج التي 
اعتــادوا عليها كل عــام واجلميع يحملــون األعالم أو 
الرايات اخلضراء كدليل للمشــاركة في هذه الركضة 
امليمونة املقدســة تقدمهم أكثر من خمســة االف 
عســكري حفاظا لألمن والســيطرة علــى الطرقات 

العامة والفرعية.
والشــيء بالشــيء يذكر ال بد من القــول ان ركضة 
طويريج جاءت بعد ان قام رجل دين من أسرة ) آل قزوين( 
بالركض من مدينته طويريج حتى مرقد االمام احلسني 
ليتســنى له اللحاق مبوعد صالة الظهر وقد شــاركه 
العديد من أبناء مدينته فــي هذه الركضة التأريخية 
من باب التشــجيع واملساندة واحلمد هلل فقد أمت مراده 
وهو بفضل اإلرادة والشــجاعة والصبر وقوة التحمل 
التي يتصف بها .. ومن يومها اخذت اللجان احلكومية 
اخملتصــة التدابير الالزمة على املســتويني الرســمي 
والشــعبي الجناح هذه الركضة املقدسة التي لها في 
نفوس املســلمني ثواب خاص يعود على امة املسلمني 

بالبركة والعافية واخلير العميم.
وال بد من القول عندمــا نأخذ ركضة طويريج مبفهوم 
قانــون الرياضة ألعــاب القوى تعنى ركضــة املاراثون 
احلقيقية أو نصف املاراثون قياسا للمسافة التي متتد 
من قضــاء طويريج حتى مرقد االمام احلســني عليه 
الســالم.. ولآلســف كم كان يجب علــى احتاد العاب 
القوى املركزي حتت اشــراف اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية بقيادة الدكتور املعروف طالب فيصل ان تأخذ 
هذه املناســبة فرصة القامة بطولــة خاصة البطال 
الدول اإلسالمية حتت اشــراف حكومي بارز تخصص 
لهــا اجلوائز املالية الكبيرة التي تكون خير حافز الجناح 
هــذه البطولــة العاملية التي ميكن ان تكون ســنوية 
وحتت تشجيع ومراســيم مختلف اجلهات احلكومية 
الرسمية الدينية واهلل ســيكون دائما في عون عبده 

اجملتهد الدؤوب.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز رئيس االحتاد املركزي للبولينغ شــاكر عبد احلسني، 
مبنصب نائب رئيــس االحتاد العربــي للبولينغ.. وجرت 
االنتخابات في العاصمة املصرية القاهرة على هامش 
البطولة العربية العاشرة للرجال والسادسة للنساء.

وكان شاكر عبد احلســني قد فاز مبنصب رئاسة االحتاد 
العراقي للعبة، فــي انتخابات االحتاد العراقي للبولينغ 
التي جرت في املركز الثقافي النفطي بالعاصمة بغداد 
نهاية عــام 2018 وبحضور  11عضــوا ميثلون الهيئة 

العامة الحتاد اللعبة.

العراق نائبا التحاد 
البولينغ العربي 

بغداد ـ الصباح الجديد:

حّددَ االحتــادُ املركزي لكــرِة القدم 
ملعــَب املينــاء الحتضــاِن ُمباراِة 
كأس الســوبر التي جتمــُع بطلي 
الــدوري والــكأس قبــل انطــالِق 
للموسم  املُمتازِ  الدوري  ُمنافساِت 
العراقّي  االحتادُ  .ويُفّند   ٢٠٢٢/٢٠٢٣
تناولتها  التي  األنبــاَء  القدم  لكرِة 
بعُض وســائل اإلعالم بشــأِن نقِل 
ُمنافساِت بطولة خليجي 25 التي 
تستضيفها مدينُة البصرة َمطلع 
توضيَح  االحتادُ  ويــودُّ  املُقبل.  العام 
دّية إلى دولِة  أن زيارَة اللجنة التفقُّ
الكويت أمس هي زيارٌة روتينّيٌة وهي 
حسب توجيهات املكتب التنفيذي 
التي تنصُّ على زيــارِة الدولة التي 
املُقبلة  البطولــَة  ستســتضيف 

والدولة البديلة.
وقد نَفى احتادُ كأس اخلليج العربّي 
لكــرِة القــدم األنباَء التــي أثيرت 
في بعِض وســائل اإلعــالم من إن 
التي  املُقبلــة   )25( الـ  النســخة 
ســتقاُم مطلَع العــام املقبل في 
إلى دولِة  البصرة َســُتنَقل  مدينِة 
الكويت في مناســبٍة سابقٍة، وإن 
احتاد كأس اخلليــج يعدُّ تلك الزيارَة 
ملعرفــِة جاهزّيِة البلــد البديل وال 

تخرُج أكثر من هذا الِنطاق.

مالعب مرخصة في بغداد 
مــن جانب اخــر، كشــف االحتاد 
املركــزي لكــرة القــدم، اكمــال 
ثالثــة مالعب في بغــداد مرخصة 
آخرين  ملعبني  إلضافة  والســعي 

ألندية  املرخصــة  املالعــب  ضمن 
العاصمة، فيما بــنّي أن أربعة فرق 
أكملت معاييــر الترخيص الالزمة 

للمشاركة في الدوري املمتاز.
وقــال الناطــق اإلعالمــي للجنة 
التراخيــص في االحتاد بــالل زكي 
إن »ثالثــة مالعــب مرخصــة في 
بغداد بشــكل رسمي وهي ملعب 

املدينــة والزوراء والشــعب«، الفتاً 
الــى أن »إضافــة ملعبــي الكرخ 
والصناعــة ســيتم بعــد إكمال 
بعض التأشــيرات والنواقص التي 
حددتهــا دائــرة التراخيــص ليتم 
اعتمــاد امللعبــني ليكونــا ضمن 
مالعب بغداد وهذا العدد يستوعب 
التسعة«.وأضاف زكي  اندية بغداد 

أن »جلنــة التراخيــص ســتعتمد 
وادخالها  رســمي  بشــكل  أندية 
ضمن االندية املرخصة بعد اجنازها 
أن  مبينــاً  االســيوية«،  املعاييــر 
تراخيصها  أكملــت  اندية  »أربعة 
حلد اآلن وهي كربالء والزوراء ونفط 
البصرة ونفط ميســان التي أجنزت 
أن  التراخيص«.وأضاف زكي  معايير 

»متعلقات املالعــب واألمور املالية 
هي أبــرز املعوقات التــي تعانيها 
ومنها  داخليــة  منهــا  األنديــة، 
خارجية.وبنّي زكي عــن آخر موعد 
لألندية  االسيوية  التراخيص  لغلق 
مبينا ان املوعد األولي سيكون يوم 
15 آب، واملوعــد النهائي ســيكون 
يوم 15 ايلول، وال يوجد اســتثناء أو 

تأجيل مقبل من االحتاد االســيوي 
لالحتاد العراقي«.

إقامة قرعة نهائيات دوري 
األشبال

أقيمت قرعُة نهائيات دوري األشبال 
بحضور  االحتاد  مبقــرِّ  املُمتاز،  لفرِق 
العراقّي  االحتاد  لرئيِس  األول  النائِب 
لكرِة القدم علي جبار وُعضو جلنة 
وُمثلي  عبيــس  علي  املســابقات 
الفــرق املتأهلة.ورحَب النائب األول 
القدم  لكرِة  العراقّي  االحتاد  لرئيِس 
»علي جبار« بالفرِق املشــاركة في 
دوري األشــبال الذي يعــدُّ الركيزَة 
األساســّية فــي تطويــرِ اللعبة، 
وهــو يأتي مــن االهتمــاِم بدوري 
العمرّية، ومنها األشــبال.  الفئاِت 
واملوفقية  النجاَح  للجميع  ُمتمنياً 
والسعي إلى اكتشاِف املواهب التي 
حتديُد  الوطنّية.ومتّ  منتخباتنا  ترفُد 
موعد انطالِق الدوري الذي سيكون 
يوم الســبت املوافق العشرين من 
الشــهر احلالي.وأســفرت القرعُة 
عن مواجهات اجلولــِة األولى بلقاِء 
والطلبة مع  وامليناء،  اجلوية  فريقي 
في  القاسم  وســيكون  الكهرباء، 

حالِة انتظارٍ في الدور األول.

صفارة ساالر في بطولة آسيا
كلَف االحتادُ اآلسيوي احلكَم الدولّي 
ســاالر«  »هاوكار  الصــاالت  لكرِة 
لقيادِة نهائياِت كأس آســيا لكرِة 
الصــاالت التي تقاُم فــي الكويت 
للفترِة من ٢٧/٩ ولغاية ٨/١٠/٢٠٢٢ 
.وتعــدُّ هذه البطولــُة األهم على 

الصعيِد القاري لكرِة الصاالت.

الشرطة يالقي الكرخ في كأس السوبر بملعب الميناء 
هاوكار ساالر حكمًا ضمن نهائيات آسيا لكرة الصاالت

لقاء سابق بني الشرطة والكرخ

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

بطولة  في  مشواره  برشلونة  استهل 
الليجا هذا املوسم، بالتعادل السلبي 
فاليكانو،  رايــو  أمــام  أهــداف  بدون 
أول أمــس، فــي معقــل البلوجرانــا 
املرحلة  نو«، ضمن  »سبوتيفاي كامب 
اإلســباني.وبهذا  الــدوري  من  األولى 
التعادل رفع برشــلونة رصيده لنقطة 
في املركز اخلامــس، وخلفه في املركز 
أيضا..  بنقطة  فاليكانو  رايو  السادس 
لإلحصائيات،  »أوبتا«  وبحسب شبكة 
فإن برشــلونة تعادل ســلبيا في أول 
مباراة له في الليجا للمرة السادســة 

في تاريخه.
الثانية  »للمــرة  الشــبكة:  وأضافت 
يتعادل برشــلونة بهذه النتيجة على 
ملعبــه، حيث كانت املــرة األولى ضد 
ريال سوســيداد في ســبتمبر/أيلول 

.»1968
مــن جانب اخر، ســقط مانشســتر 
يونايتــد أمام مســتضيفه برينتفورد 
برباعية نظيفــة أول أمس في املرحلة 

الثانية من منافسات الدوري اإلجنليزي 
املمتاز.. وسّجل للفائز كل من جوشوا 
ماثياس  والدمناركــي   )10( داســيلفا 
يانســني )18( وبن مي )30( والفرنسي 
بريان مبومو )35(.. وهي الهزمية الثانية 
توالًيــا لفريق الشــياطني احلمر بعد 
في  االفتتاحية  للمواجهة  خســارته 
معقلــه »أولد ترافورد« أمــام برايتون 
بهدفني لواحد ليواصل اليونايتد رحلة 
البحث عــن أولى نقاطه فــي املركز 

العشرين األخير.
أما برينتفورد فقــد رفع رصيده إلى 4 
نقاط فــي املرتبة الثالثــة مؤقًتا بعد 
تعادله في اجلولة األولى من البرمييرليغ 
مع مستضيفه ليستر سيتي بهدفني 
ملثلهما.. وتزيــد هذه النتيجة الكبيرة 
من متاعب مانشستر يونايتد ومدربه 
الهولندي اجلديد إيريك تني هاغ وتغّذي 
النجم  مســتقبل  بشــأن  الشكوك 
البرتغالــي كريســتيانو رونالدو الذي 
عدم  إلى  اإلعالميــة  التقارير  تشــير 
للفريق  الراهنــة  للوضعية  ارتياحــه 
اإلنكليزي ورغبته في مغادرة صفوفه.

وأقدم اإلســباني دافيد دي خيا، حارس 

مانشستر يونايتد، على موقف شجاع، 
عقب خســارة فريقه أمــام برينتفورد 
ضمــن  األول،  أمــس   ،4-0 بنتيجــة 
منافســات اجلولة الثانيــة من الدوري 

اإلجنليــزي املمتــاز.وكان دي خيا اعتذر 
عقب املباراة عن األخطاء التي ارتكبها، 

وتسببت في خسارة الشياطني احلمر.
وكشفت صحيفة »ذا صن« البريطانية، 

أن دي خيا طلب بشــكل شخصي أن 
يظهر في شــبكة »سكاي سبورتس« 
عقب املباراة، كــي يعتذر عن أخطائه، 
ويحمل نفسه أسباب اخلسارة.وارتكب 

دي خيا، هفــوة كبيرة في الهدف األول 
لبرينتفورد، بعدما سدد بيليندا جوشوا 
من  ضعيفة  أرضيــة  كرة  داســيلفا، 
خارج منطقة اجلــزاء، مرت بغرابة من 
أسفل يدي احلارس اإلسباني، وسكنت 
الشباك.كما أخفق دي خيا، في الهدف 
الثانــي، بعد أن مــرر الكــرة لزميله 
كريستيان إريكسن، الذي كان يتواجد 
حتت الضغط على حدود منطقة اجلزاء، 
ليفتكها ماثياس يانسني ويضع الكرة 

بسهولة في الشباك.
في حني، واصل آرســنال بدايته القوية 
بعدما حقق فــوزا عريضا على ضيفه 
ليســتر ســيتي )4-2(، أول أمس على 
ملعب اإلمارات، ضمــن اجلولة الثانية 
النجم  وخطــف  البرمييرليــج..  مــن 
البرازيلــي والوافــد اجلديــد جابرييل 
جيســوس األنظار وتكفل بتســجيل 
هدفي »اجلانرز« في الشــوط األول في 
الدقيقتــني 23 و35.. ووفقــا ملا ذكرته 
شبكة »ســكواكا«، أصبح جيسوس، 
ثاني العب فقط يساهم في تسجيل 
4 أهداف أو أكثر آلرســنال في الدوري 
املمتاز، منذ موســم 2016-2017، حني 

أليكســيس  التشــيلي  الدولي  فعل 
سانشــيز األمر ذاته في مبــاراة أمام 
وســت هام يونايتد )3 أهــداف ومتريرة 
حاســمة واحدة(.. يذكــر أن املهاجم 
الدولــي البرازيلي، انتقل إلى آرســنال 
هــذا الضيــف قادما من مانشســتر 
سيتي، وحتول إلى جنم الفريق في فترة 

قياسية.
وفي مبــاراة اخرى، حّقق مانشســتر 
ســيتي، حامل لقــب البرمييرليغ، فوزًا 
كبيرًا علــى ضيفه بورمنــوث برباعية 
نظيفة.. وتناوب على تســجيل أهداف 
»الســيتيزنس« كل من األملاني إلكاي 
غوندوغــان )19( والبلجيكي كيفن دي 
بروين )31( وفيل فودن )37( والكولومبي 
جيفرســون ليرما )79 خطأ في مرمى 
فريقــه(.. وهو الفوز الثاني للســيتي 
بعد انتصــاره في املبــاراة االفتتاحية 
على وست هام يونايتد بهدفني دون رّد 
ليرفع رصيده إلــى 6 نقاط في صدارة 
رصيد  جتّمد  املقابــل  البرمييرليغ.فــي 
بورمنــوث عنــد 3 نقاط من فــوز في 
اجلولة األولى على أستون فيال بهدفني 

نظيفني.

برشلونة يستهل الموسم بتعادل مخيب ضد رايو فاليكانو في الليجا  
سقوط مدوٍّ لمانشستر يونايتد .. وآرسنال يستعرض في البريمييرليج

من لقاء ارسنال امام ليستر سيتي

اليوم.. انطالق بطولة العراق
 بالكرة الطائرة البارالمبية 

بغدادـ حسين الشمري:
تنطلق اليوم االثنني بطولة العراق 
بالكرة الطائرة الباراملبية مبشاركة 
اندية وســبع جلان فرعية  خمسة 
وتستمر ملدة ثالثة ايام...وقال رئيس 
احتاد الكرة الطائرة الباراملبية احمد 
حســن يقيم احتادنا وبالتعاون مع 
العراق  بطولة  الباراملبيــة  اللجنة 
علــى القاعة الرياضيــة في بناية 
اللجنة  في منطقة  البنوك للمدة 
مــن اخلامس عشــر من الشــهر  
مبشــاركة  ايام  ثالثــة  وتســتمر 
اجملد  وســام  وهي  اندية  خمســة 

والوالء واحلشــد الشعبي واشنونا 
واالنبار اضافة الى سبع جلان فرعية 
وهي بابل وواســط واملثني وديالى 

وذي قار ونينوى واالنبار...
واضاف حســن ســيتم تقسيم 
الفرق املشــاركة ال 12  الى اربع 
مجاميع كل مجموعة تضم ثالث 
فرق  وسيراس كل  مجموعة احد 
االربعة  املراكز  احلائزة على  الفرق  
املاضي  العام  بطولــة  في  االولى 
واحلشــد  اجملد  وســام  نادي  وهي 
واملثنى  بابــل  وجلنتي  الشــعبي 
نصف  مباراتي  الــى  وســيتاهل 

النهائــي بطــل كل مجموعــة 
..واشــار رئيس احتــاد اللعبة  الى 
ان هذه البطولة ســتكون فرصة 
منتخباتنا  مدربي  امام  ســانحة 
املواهب  عن  للكشــف  الوطنية 
والطاقات الشبابية التي تستحق 
الوطني  املنتخبني  ارتداء قميصي 
والشــبابي كما ان هذه البطولة 
ايضا ستضع املالك التدريبي امام 
فرصة  البحث عن الوجوه الشابة 
منتخبنا  تشــكيلة  ترفــد  التي 
االســتحقاقات  فــي  الوطنــي 

اخلارجية املقبلة.

هشام السلمان*
اولــى  أمــس  أول  أنطلقــت 
بطــوالت العراق فــي اللجنة 
العراقية  الوطنية  الباراملبيــة 
لهذا املوســم، حيــث اقيمت 
بطولــة العراق برفــع االثقال 
والتــي شــارك بها عــدد من 
اللجــان واالندية التخصصية 
منهــا جلنة ميســان و ذي قار 
واربيل  والديوانيــة  وكركــوك 
ونادي  وديالى  ونينــوى  ودهوك 
االشــراق  ووســام اجملد ونادي 

ديالى. 
وشهدت البطولة التي حملت 
اســم الرباع البطل الســابق 
وشهدت   السعدي  رضا  حسن 
تغطيــة اعالميــة مــن قبل 
منها  الفضائيــات  مــن  عدد 
الرياضية العراقية والشــرقية 
واالجتــاه وبــني ســبورت وفي 
التي حضرها  البطولــة  ختام 
الباراملبيــة.  اللجنــة  رئيــس 
عقيــل حميد  ونائبه وعدد من 
اعضــاء املكتــب التنفيذي مت 

اعالن نتائج البطولة بفوز جلنة 
)81(نقطة  وجمعت  ميســان 
وفي املركــز الثاني جلنة نينوى 
( ٧٩ (نقطةوفــي املركز الثالث 
جاء نادي االشــراق برصيد ) 72 

( نقطة.
 وفي املركــز الرابع حلت جلنة 
الديوانية جامعة )65(.. وحصل 

على  رســول كاظــم  الالعب 
بالبطولة  العــب  أفضل  لقب 
والالعب  اجملد  وســام  نادي  من 
صــادق كاظم عجيــل افضل 
بالبطولة من  ناشــيء   العب 

جلنة ميسان.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

حسام عبد الرضا*
يعقــد االحتــاد املركزي لكــرة اليد 
اليوم االثنني املصادف 15 آب اجلاري..  
الفني مــع مثلي األندية  االجتماع 
املمتاز لكرة  الدوري  املشــاركة في 
اليد للموسم 2023-2022  الساعة 
احلادية عشــر صباحا علــى قاعة 

العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
) بــدل قاعــة النشــاط الرياضي 
 ..) األولى  الكرخ  لتربية  واملدرســي 
وذلك الستالم الئحة الدوري و حتديد 
الية اللعب على أن يجلب مثل النادي 
كتاب تخويل بذاك كما يوكد االحتاد 
على جلب بدل االشــتراك وكاالتي 

 5.000.000 املؤسســات  النديــة 
خمســة ماليني دينار ، واألندية غير 
مليونان   2.000.000 املؤسســاتية 
دينــار ، على أن يدفــع املبلغ كامال 

خالل االجتماع الفني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحــرز العراق 6 ميداليــات، منها 
بطولة  افتتــاح  فــي  ذهبيتــان، 
مستر يونيفرس لكمال األجسام، 
التــي انطلقت صبــاح أول أمس 
فــي العاصمة اللبنانيــة بيروت 
مبشــاركة 20 بلدا.ومتكن العراقي 
محمــد مهــدي مــن التتويــج 

الذهبيــة لفئة فيزيك  بامليدالية 
173 سم، كما حصل زميله حمزة 
النعيمي على برونزية ذات الفئة.. 
وجنح علي حمزة في حصد ذهبية 
البرونزية  تاركا  للشباب،  الفيزيك 
ملواطنــه مصطفــى محســن.. 
وحصل آســو نوري على امليدالية 
الفضية لفئة ماستر، ومتكن علي 

احلســن من إحــراز فضية فيزيك 
170 سم.

يذكر أن بطولة مســتر يونيفرس 
الدولية تســتمر منافساتها ملدة 
4 ايام، وحتظى مبشــاركة واسعة 
من أبطال العالم، لغرض احلصول 
وميثل  االحترافــي،  الــكارت  على 

العراق فيها 70 العبا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الزميل الصحفــي عباس  فــاز 
هندي مبنصــب عضوية اللجنة 
العربي  االحتــاد  فــي  اإلعالمية 
للكــرة الطائــرة، وقــال هندي 
اثبــات جدارة  إلى  انه يســعى 
الصحفــي العراقي في اللجنة 
التي يرأسها السعودي عبد اهلل 

أمير.

 والزميــل، هنــدي، هــو عضو 
الصحافة  الحتاد  العامة  الهيئة 
الرياضية، وتبارك اسرة »الصباح 
فوزه  هنــدي  للزميل  اجلديــد« 
اللجنة اإلعالمية  مبنصب عضو 
في االحتاد العربي للكرة الطائرة، 
متمنيــة ان يعــزز تفوقــه في 
تأديته  ويواصل  اإلعالمي  امليدان 

لرسالته املهنية بكل جدارة.

اليوم.. اتحاد اليد يجتمع بهيئته العامة 

ستة أوسمة لبناء االجسام 
في افتتاح مستر يونيفرس

عباس هندي عضوا إعالميا 
في اللجنة العربية للكرة الطائرة 

لجنة ميسان تفوز بلقب 
العراق برفع االثقال 

جانب من تتويج جلنة ميسان باللقب

عباس هندي

10:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

ليفربول ـ كريستال باالس

يوفنتوس ـ ساسولو
الدوري اإليطالي

الدوري اإلنجليزي
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 جاء في التاريخ :

اّن االمام احلسني )ع( في طريقه الى العراق التقى 
 الفرزدق فسأله عن الناس فقال :

 الناس قلوبهم معك 
 وسيوفهم عليك ..!!

التناقض بني  املشاعر القلبية واملواقف العملية هو 
 ما يطلق عليه اسم )االزدواجية( وهي داء عضال .

--2 
اننا نشجب ونستنكر بشدة مواقف اولئك الذين 
خذلوا احلسني )ع( ولم ينصروه مع انهم يحبونه 

 ويؤمنون بانه املنار الهادي وصاحب الراية احلقة 
 وهنا يثور السؤال :

هل ثمة من فارق كبير بني َمْن يبكي على احلسني 
)ع( ولكنه ال يتورع عن نهب األموال احلرام واختراق 
اخلطوط احلمراء ، وال يتردد في التنكيل بخصومه 

 بكل الوسائل الالمشروعة  وبني اولئك ؟
انها االزدواجية املقيتة بعينها حيث أّن احلب احلقيقي 

 للحسني )ع( يعني االقتداء بنهجه وسيرته ،
ولقد افتدى احلسني )ع( الدين بنفسه  وأهل بيتِه 

وأصحابه فكيف يقبل احلسني )ع( مّنا بانتهاك 
حرمات الدين واجتراح ماال يرضاه من األقوال واألعمال 

 ؟
ان نصرة احلسني )ع( اليوم تعني التمسك بأهداب 

املبادئ والقيم التي ضّحى االمام احلسني )ع( من 
أجلها ، واالّ فان مجرد ذرف الدموع بعيداً عن االلتزام 
بحدود اهلل وأحكامه ال تعني انخراطك في صفوف 

 احلسينيني.
احلسيني هو املؤمن الواعي الذي ال يهادن ظاملا وال 

 ميالئ مفسداً وال يتالعب بأحكام الدين .
 – -3 

 قال كاتب السطور 
 قسماً بالشموخ في كربالِء 

 والدماِء الزكيِة احلمراِء 
 بنفوس أبّيه تعشق املوت 

 سبيال لِِعّزٍة َقْعساِء
 وبُِشِم األنوِف ِمْن ِصيد ِفْهٍر

 واملطاعنِي ِمْن بني الزهراِء
 بصمودِ األحرار في الهيجاِء 

 وبُِسوِح اجلهادِ واألشالِء
 بضحايا العقيدِة الغّر خطْت 

 صفحَة اجملد باإلبا والدماِء 
 اّن صوَت احلسنِي مازال يدعونا

 لِنُصرِ الشريعِة الغّراِء
 وكأني به أطّل ينادي 

 ونداُء احلسنِي اسمى نداِء 
 أين أنتم من شيعتي اليوم مني 

 ) أفبعُض ( الدموع ) ُكّل ( جزائي ؟
 أيُّ جدوًى من أدمٍع ووالٍء 

 ثم خوٍض في جُلِّة األهواء 
 اّن معنى الوالء أْن نَْحِبَس النفَس 

على نهِج سيِد الشهداِء 

كيف ننصر 
 الحسين )ع( ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد -  وداد ابراهيم:
بالصناعات  املهتمني  الكثير من  يجد 
اليدوية انها لم تقو على حتدي الزمن، 
لكن صناعــة العود مــا زالت جتذب 
إليها أجيــاالً وراء أجيال مــن دون أن 
تفقد بريقهــا، والدليل انها حتى االن 
ترافق املوســيقيني علــى الرغم من 
تطــور االجهزة املوســيقية. من هنا 
دأب الكثيــر من العازفني على تدريس 
العود وفتح بعضهم  العزف على  فن 

ورشا لصناعتها.
الفنــان وعازف العود "علــي عدنان" 
ومعهدا  العود  لصناعة  ورشة  افتتح 
لتعليم فن العــزف عليه على الرغم 

من تواصله مع دراسة فن املوسيقى.

اوتار العود مصنعي
حتدث للصباح اجلديــد عن جتربته مع 
العــود صانعا ومعلمــا وعازفا فقال: 
اســمي الفني واملعروف فــي مدينة 
ميسان "ابو العال" تعلمت العزف على 
العود على يد الفنان نصير شمة حني 
كنت ادرس في "بيــت العود العربي" 
ببغداد وعملت مدرســا للموسيقى 
املدارس االهلية، ومن شدة  في بعض 
عملت  االلــة  لهذه  وعشــقي  حبي 
ومعهدا  لتعليم صناعتهــا  ورشــة 
لتدريس فن العزف عليها في مدينتي 
"اوتار  اسم  يحمالن  وكالهما  ميسان 
دراستي في كلية  واالن أكمل  العود" 

الفنون قسم املوسيقى في البصرة.

زاد االقبال على العود
واكمــل: اتعامــل مع طالبــي على 
اســاس املنهاج االكادميي البحت من 
اجل ترســيخ اصول ومبــادئ املدارس 
املوســيقية العراقيــة واملصرية في 
العزف  الــى اصول  بالرجوع  اذهانهم 
واتعامل مع  االصيل،  العراقي  والغناء 
اجل  دقيق من  مستوياتهم بشــكل 
املواهب اجلديدة من بينهم،  اكتشاف 
ومن ميتلك قدرة على العزف يكون له 

تدريب مبستوى اعلى، واجد ان العود ال 
ميكن االستغناء عنه رغم تطور اآلالت 
املوسيقية احلديثة وامكانية التحكم 
بالصوت الن صوت العود هو نغم حي 
ال ميكــن تعويضه بأي الة اخرى  فاجد 
ان املســتمع للموســيقى فــي كل 
تداخالتهــا يبحث عــن الصوت احلي 
لكي يطربه او ليغذي سمعه ويشبع 
ذائقته املوســيقية، واالساس هنا ان 
التطريبية  وخصوصا  املوسيقى  هذه 
تأتــي مــن روح العــازف وخاصة في 
االرجتــاالت املوجودة في التقاســيم، 
ولكل الة وترية او نفخيه صوت معني 
وطريقــة ال ميكن تعويضهــا باآلالت 
االلكترونيــة وهذا مــا يجعل االقبال 
على العود  قد زاد وبشــكل ملحوظ 

في الســنوات االخيرة لذا هناك دائما 
من يريد ان يتعلــم العزف او صناعة 

العود.

لها روح كما الكائن احلي
وتابع: حبــي واهتمامي وولعي بالعود 
كل هذه االســباب دفعتنــي الفتتاح 
مشــروع صناعة العود الن هذه االلة 
تعطي احساس يجعلني افكر بأن لها 
روحا كما الكائن احلي ويعتمد صوتها 
على العازف ومدى احساسه وعشقه 
لها فتكون طوع انامله واحساســه، 
وصارت لي عالقة خيــال وحماس مع 
العود وحــني اجنــزت اول قطعة منه 
في الورشة شــعرت بأن التاريخ جلب 
تاريخية  لنا افضل صناعة لها قيمة 

وافضل  عاليــة،  وفنيــة  وانســانية 
االوقات هي التي اقضيها في صناعة 
العود النه عالم  واســع وكبير ويعود 
لعصور بعيدة  في العراق وبالتحديد 
العهد الكلدانــي، وتواصلت صناعته  
في كل املراحل الزمنية  ويضع التاريخ 
امامنا كبار االســماء التي عملت في 
هــذه الصناعة ومنهم فــي العهد 
احلديث  "محمد فاضل العواد"  شيخ 
الفنان  ان  العود والكل يعــرف  صناع 
الكبير فريد االطرش اقتنى منه عودا، 
وال يختلف اثنــان على ان صوت االلة 
التي يصنعها هذا احملترف وشكلها ال 
ميكن تكراره وبعضه له قيمة تاريخية 
ال تُقدر بثمن فهــي تعتبر حُتفا فنية 

ذات تاريخ فني.

الصباح الجديد - خاص:
بــدأت الفنانــة العراقيــة" نارميان 
لتجســيد  التحضيرات  الصابوري" 
دورهــا فــي املسلســل "العراقي 
الكويتي" املشــترك " بالغ نهائي" 
"ســلطان  اخملرج  كاميــرا  وبــدأت 
خســرو" تصويــر احــداث العمل 
الذي كتبه "عبد احملســن الروضان" 
التي  الدرامي  االنتــاج  في مدينــة 

خصصــت للعمــل فــي الكويت، 
واملسلســل يتحــدث عــن حقبة 
السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الصابوري شخصية  املاضي وجتسد 
البطلــة "نزهــة" وهي فتــاة في 
العشرين من عمرها تتمتع بجمال و 
بتحوالت  متر  والشخصية  ذكاء عال 
احداث  كبيرة خالل  وتغيرات جذرية 
30 يوما درامًيا ومن املؤمل ان يعرض 

من علــى شاشــة "ام بي ســي" 
العمل  في  ويشارك  شاهد  ومنصة 
والكويت  الســعودية  مــن  فنانون 

والعراق.
الصابــوري  "نارميــان  ان  واملعــروف 
1996ديالي " من عائلة فنية عراقية، 
لهــا ادوار عدة في الدرامــا العراقية 
منها مسلســل" احلب أوال في 2010 

وأبو طبر، ووكر الذيب، و سبايكي 2".

الفنانة "ناريمان" في مسلسل عراقي - كويتي 

العازف الميساني ابو العال: 
صناعة العود لم تفقد بريقها

تتلمذ على يد الفنان نصير شمة 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على 

"حرص احلكومة على رعاية الثقافة، واستحضار 
الّسَير الوضاءة ملبدعي العراق، ومآثرهم الفكرية 

والثقافية"، جاء ذلك خالل افتتاحه، أمس األول ، بيت 
الشاعر الكبير محمد مهدي اجلواهري في منطقة 

القادسية بالعاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله.
وأشار الكاظمي في بيان نشره مكتبه اإلعالمي تلقت 

الصباح اجلديد نسخة منه إلى "أهمية افتتاح بيت 
اجلواهري كونه إحدى القامات الشعرية والصحفية 

التي يفخر بها العراق"، مثنيا على جهود الذين 
ساهموا في إعادة إعمار بيت اجلواهري، وإظهاره 

بالشكل الذي يعكس رمزية شاعر أرخ بشعره نضال 
الشعب العراقي والعربي، حتى صار شاعر العرب 

األكبر، وليس شاعر العراق فقط.

الصباح الجديد - خاص:
يقدم على مسرح الرشيد في الصاحلية العرض 

املسرحي "حرب العشر دقائق" تأليف "على عبد النبي 
الزيدي" واخراج "ابراهيم حنون" وبطولة "اسيا كمال، 

وقحطان زغير واحمد شرجي ومهند على" سينوغرافيا 
العرض الفنان سهيل البياتي مساء االربعاء 2022/8/17

واملعروف ان مسرح الرشيد أحد تشكيالت دائرة السينما 
واملسرح ومن أجمل املسارح العراقية شهدت خشبته 

مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية وادبية ومسرحية 
وموسيقية، وكان قد تعرض للتخريب واحلرق والسلب 

خالل احداث 2003 واغلق ألكثر من عشرين عاما و شهد 
حملة تأهيل وترميم كبرى مبشاركة عدد كبير من 

الفنانني واالداريني والعاملني في دائرة السينما واملسرح 
من اجل اعادته الى رونقه وتألقه، ومت افتتاحه عام 2021 

باحتفالية تضمنت عروض مسرحية لتتوالى االعمال 
املسرحية اجلادة على خشبته.

الكاظمي: "شاعر العرب" 
مفخرة كبيرة للبالد

خالل افتتاحه بيت "الجواهري" ..

األربعاء..آسيا كمال وقحطان 
زغير على مسرح الرشيد

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 

متابعة - الصباح الجديد:
طرحت النجمــة املصرية أنغام، 
أغنيتها اجلديدة “عارفة قيمتي” 
وعلــى وفــق خطة تســويقية 
صفحاتهــا  عبــر  مبتكــرة 
التواصـل  مبواقـــع  الرسمـية 

االجتماعـي.
أغنيــة “عارفة قيمتي” هـــي 

وأحلان  طعيمــه،  أمير  كلمات  مـــن 
وجاء  متيم،  وتوزيــع  مصطفى،  عمرو 
 Lyrics Videoطرحها على طريقة الـ
مبوقـع  الرسميـة  أنغـــام  قـناة  عبر 

“يوتيـوب”.
ورّوجت أنغــام ألغنية “عارفة قيمتي” 
متتاليــة،  منشــورات  ثالثــة  عبــر 
بنشــرها في حســابها على  قامت 

عندما ظهرت  األول  كان  “إنستغرام”، 
في أحد الفيديوهات وهي تكتب على 
ورقة بيضــاء كلمتني، همــا: “عارفة 

قيمتي”.
أمــا الفيديو الثاني، الذي قامت أنغام 
بنشــره، فقد ظهر أنــه يحتوي على 

كلمات من األغنية اجلديدة،”.
لــم تعلن موعداً  التي  أنغام،  وأنهت 

محدداً إلطالق هــذا العمل، حملتها 
الصــورة  بنشــر  لهــا  الترويجيــة 
الرسمية ألغنية “عارفة قيمتي”، وهي 
الصورة التي حصدت آالف اإلعجابات 
خالل ســاعات قليلة، ودفعت املمثلة 
رانيا يوسف إلى التغزل بجمال أنغام 
عندما علقت قائلة: “إيـــه احلـــالوة 

دي.”.

يذكر أن أغنية “عارفة قيمتي” حققت 
فور صدورها رواًجا واسًعا، إذ تداول عدد 
كبير من املتابعني مقاطع من األغنية 
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي 
وأرفقوهــا بتعليقــات عّبــرت عــن 
وكلماتها  األغنية  مبوضوع  إعجابهم 
التي تعّبر عن قّوة املرأة وعدم اكتراثها 

لكالم الناس.

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة.. "عارفة قيمتي"

سمير خليل:
العمومية  املكتبة  من  بدعوة 
تونس  في  الثقافة  مدينة  في 
العاصمــة وكذلك في بلدية 
مجلس  في  املرســى  مدينة 
الســعادة،  قصــر  البلــدي 
اقامت الفنانة التشــكيلية 
معرضا  هاشــم  نبراس 
تشــكيليا بعنــوان " 
رافدينيــة  نفحــة 
تونــس “على  فــي 
قاعة بهــو مدينة 
الشاذلي  الثقافة 
مبدينة  القليبــي 
تونــس العاصمة، 
اقيــم  املعــرض 
املهرجان  ضمــن 
الوطني للمصيف 
شــعار  حتــت 
القراءة  "نســائم 
مبشــاركة   ،"
الشــاعر حسني 
الســياب ،حيث 
مجموعته  قدم 

و  الوجع"  "تســابيح  الشــعرية 
"بتوقيت القلب"، ومبشاركة جمع 

من الشعراء التونسيني.
املهرجان تضمــن فقرات متنوعة 
االول عرضا  اليــوم  في  شــملت 
ومســابقات  والعابا  تنشــيطيا 
والعــاب اخلفــة ودمــى عمالقة 
وورشــة مطالعــة حتــت عنوان 

االنســان"  لبناء  رهــان  "القراءة 
وورشة لفن العرائس.

ورشــة  اقيمت  الثاني  اليوم  وفي 
مطالعة لألطفــال وتقدمي كتاب، 
امــا اليــوم الثالث فقــدم كتاب 
الســياري مع  للشــاعرة مفيدة 
معــرض نبــراس هاشــم وتقدمي 

الشاعر حسني السياب.

متابعة - الصباح الجديد:
أصبح املمثل البريطاني توم هوالند 
أحــد أكبــر النجوم الشــباب في 
صناعة الســينما بأكملها، بفضل 
دور ســبايدرمان في عالــم مارفل 

السينمائي.
ومبــرور الوقت، ومع جناح سلســلة 
ســبايدرمان، أصبح وجود "هوالند" 
االجتماعي  التواصل  وســائل  على 
إلى حد ما، حيث حشــد  منتظًما 
ما يقرب من 75 مليــون متابع عبر 
التواصل  منصتي  على  حســاباته 

االجتماعي تويتر وإنستجرام.
دايركت" األمريكي،  ووفًقا ملوقع "ذا 
يستخدم "هوالند" مواقع التواصل 
ألفالمــه،  للترويــج  االجتماعــي 
وألغراض خدمية أيًضا، حيث يعمل 
 The Brother’s أيًضا كجزء كبير من
خيريــة  مؤسســة  وهــي   ،Trust
أنشــأتها عائلة هوالند تساعد في 
للجمعيات  والدعــم  األموال  منح 

اخليرية األخرى احملتاجة. 
كشــف "هوالنــد" عبر حســابه 
إنســتغرام،  علــى  الشــخصي 
أنــه ســيعتزل وســائل التواصل 
تطبيقي  حذف  أن  بعد  االجتماعي، 

إنســتغرام وتويتــر مــن هاتفــه 
الشخصي.

إلى  فقط  مؤقًتــا  النجــم  وعادت 
منصة إنســتغرام ملشــاركة هذا 
القــرار في مقطع فيديــو مدته 3 
دقائــق، إلعالم املعجبــني أنه يظل 
رعاية  أجــل  من  اإلنترنت  معتــزالً 
صحته العقلية، ألن تواجده أصبح 

ميثل ضغًطا نفسًيا عليه.
خالل  الوقــت  بعــض  واســتغرق 
 Stem4 جلمعية  للترويــج  الفيديو 
 Teenage Mental Health Charity
The Brothers Trust، منظمتــه  و 

اخليريــة اخلاصــة، من أجــل دعم 
الصحة العقلية للجميع.

وقال "هوالند" خالل الفيديو:"مرحًبا 
أخذت اســتراحة من  لقد  ووداًعا... 
وســائل التواصــل االجتماعي من 
أجل صحتي العقلية والنفســية، 
بأننــي مضطر  لكننــي شــعرت 
للحضــور إلــى هنــا للحديث عن 
من  واحــدة  هــي   Stem4. Stem4
العديد من املؤسسات اخليرية التي 
تفخر The Brothers Trust بدعمها 
- وأود أن أتوقف حلظة إللقاء الضوء 

على عملهم الرائع".

معرض تشكيلي للفنانة نبراس هاشم
"سبايدرمان" يعتزل مواقع التواصل االجتماعي " نفحة رافدينية في تونس"
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