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خاص - الصباح الجديد:
تتواصل اجلهود واملبادرات من أجل 
مرتقب  اجتماع  لعقــد  الترتيب 
بني زعيــم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر وزعيــم حتالــف الفتح 
العامري، وفي وقت تستمر  هادي 
اخلالفات السياسية بشأن الدعوة 
استبعد  املبكرة،  االنتخابات  إلى 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
بارزاني عقد  بزعامــة مســعود 

جلسة للبرملان خارج مبناه.
وذكرت مصــادر مقربة من التيار 
املبادرات  »جميــع  أن  الصــدري، 
واحلوارات ليســت لها قيمة من 
بحل  الشعب  دون حتقيق مطلب 
إلى  والذهــاب  النــواب  مجلس 

انتخابات مبكرة«.
»الصدريني  أن  املصــادر،  وتابعت 
ينتظرون ما سيصدر عن احملكمة 
االحتاديــة العليا بشــأن الدعوى 
املقامة حلــل البرملان والدعوة إلى 

االنتخابات املبكرة«.
ومــن جانبــه، قال عضــو احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني وفاء 
إلى »الصباح  محمد في تصريح 
بــني  »احلــوارات  إن  اجلديــد«، 
الكتــل السياســية حتولت إلى 
اســتعراضات اعالمية وتسجيل 

مواقف أمام الرأي العام«.
وتابع محمــد، ان »هناك العديد 
ما يســعى  إحداها  املبادرات  من 
إليــه زعيم حتالــف الفتح هادي 
العامري، بإجراء حوارات مع جميع 
حلوار  متهيداً  السياســية  القوى 

مشترك«.

ويرى، أن »جميــع تلك اجلهود لن 
تأتــي بنتيجة إذا لم يكن الفاعل 
األساسي في املشهد السياسي 
حاضراً، وهو زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر«.
وأشــار محمــد، أن »عقد القوى 
واتخاذهم  اجتماعاً  السياســية 
الصعيد  قــرارات ســواء علــى 
النيابــي أو احلكومي، فأن تطبيق 
االتفاق لن يحصل  مخرجات هذا 

دون موافقة الصدر«.

وحتدث، عــن »إمكانية عقد لقاء 
بني الصدر والعامــري خالل املدة 
»عدم  علــى  القريبة«، مشــدداً 
استئناف عقد جلسات  إمكانية 
البرملــان دون موافقــة الصــدر 

وانسحاب أنصاره من املبنى«.

وأكد محمد، أن »احلديث عن عقد 
جلســة البرملان في مــكان أخر 
سواء في الســليمانية أو غيرها، 
فهذا ضرب من اخليال وغير واقعي 

ولن يحدث«.
الصــدر  »يتوصــل  أن  وتوقــع، 
والعامــري إلى اتفــاق مضمونه 
عقد جلســة برملانية واحدة، يتم 
البرملان«،  بحل  قرار  اتخاذ  خاللها 
تعطيل عمل  »استمرار  أن  ويجد 
البرملان في صالح التيار الصدري، 
وجمهوره لهم القدرة على الصبر 
اشهر، ومســتعدون ملالحقة اية 
جلسة تعقد في مكان أخر بغية 

منعها«.

ومضى محمــد، إلى أن »العامري 
يعانــي مــن ضغــوط متعددة، 
فهنــاك مــا يتعلــق بالصــدر 
ومطالبه، وهناك مشــكلة لديه 
مــع شــركائه والســيما زعيم 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
أمــام فرصة  بأنه  يعتقــد  الذي 
االطار  مقاعــد  كــون  تتكرر  لن 
 125 نحو  إلى  وصلت  التنسيقي 
مقعداً بعد استقالة الصدريني«.

مــن جانبه، ذكر عضــو ائتالف 

دولة القانون ابراهيم السكيني، 
»الصباح  إلــى  تصريــح  فــي 
اجلديــد«، أن »ما يجري حالياً هو 
خالف إرادة الشــعب الذي اختار 

الدميقراطية«.
وتابع الســكيني، أن »الدستور 
مت ركنه جانباً مع ســعي لعدم 
االعتماد عليه في متشــية أمور 
الدولة وهذا خالف إلرادة الشعب 

العراقي«.
ولفــت، إلــى أن »ائتــالف دولة 
القانون ال ميانع إعادة االنتخابات 
لكن ينبغي البحث عن الضامن 
لاللتزام بالدستور الحقاً«، داعياً 
صالح  برهم  اجلمهورية  »رئيس 
فــي حماية  دوره  ممارســة  الى 
الدســتور مــن خــالل الدعوة 
الجتمــاع وطني وعدم ترك ذلك 
الــوزراء مصطفى  رئيــس  إلى 
األسبوع  حصل  كما  الكاظمي 

املاضي«.
»الكاظمي  الســكيني،  وأتهم 
بأنه أخــل بواجباته كقائد عام 
عندما سمح  املسلحة  للقوات 
للبعض بالدخول إلى مؤسسات 
الدولة، وهو مــا أدى إلى تعطل 

احلياة العامة«.
وكان الكاظمــي قد رعى نهاية 
اجتماعــاً  املاضــي  األســبوع 
وقادة  الثالث  الرئاسات  حضرته 
الكتــل، وانتهــى إلــى ضرورة 
التيار  مــع  احلــوار  اســتئناف 
الصدري، مؤكداً على أن الذهاب 
إلــى انتخابات مبكــرة هو أمر 

دستوري ألفته جميع الدول.

فيما تستمر الخالفات بشأن االنتخابات المبكرة..الديمقراطي الكردستاني: 

عقد جلسة للبرلمان خارج مبناه ضرب من الخيال 
ولن يتحقق أي اتفاق من دون الصدر

بغداد - الصباح الجديد: 
حذر رئيس مركز عراق املســتقبل 
منــار  االقتصاديــة  للدراســات 
صــراع  أي  أن  مــن  العبيــدي، 
مــع شــركات أجنبيــة في كل 
القطاعات، وليس النفط وحسب، 
ســيقلل من أهمية االســتثمار 
فــي كل البالد، فيمــا املح الى ان 
بعض الكتل السياسية، ال تراعي 
مصلحــة البالد حــني تنظر الى 
النفط  وملف  اخلارجي  االستثمار 

من زاوية ضيقة.
وجاءت تصريحــات العبيدي التي 
امس  اجلديد  الصبــاح  تابعتهــا 
الســبت، بعيد توجيــه ثالثة من 
االميركــي  الشــيوخ  مجلــس 
األميركي، رسالة إلى وزير اخلارجية 
بلينكــن، يطالبونه من  أنتونــي 
بالتباحــث مع حكومتي  خاللها 
البالد االحتادية وإقليم كردســتان، 
من أجــل حل مشــكلة النفط 
والغــاز بينهمــا، والتــي أجبرت 
بعض الشــركات األميركية على 
االنسحاب من مشاريع في إقليم 

كردستان . 

وقال منــار العبيــدي إن »الوضع 
كل  على  ينعكــس  السياســي 
إقليم  وليس  العــراق  محافظات 
كردســتان وحســب«، مبّيناً أنه 
»عندما تكون األمور غير واضحة، 
تنعكس علــى مجمل التفاصيل 
والقطاعات اخملتلفة السياســية 

واالقتصادية والثقافية«. 
وشدد على أن »العالقة بني إقليم 
العراقية  واحلكومــة  كردســتان 
تشــوبها الكثير من التحديات«، 
الفتاً إلى أن »األزمة التي يشهدها 
العــراق حالياً، ســيكون لها دور 
بني  العالقة  علــى  كبيــر جــداً 

الطرفني«. 
رئيــس مركز عــراق املســتقبل 
أكــد  االقتصاديــة،  للدراســات 
أهمية »منــح التطمينات، وخلق 
ثقة متبادلة بــني الطرفني، على 
وفق آلية سياســية حتمي حقوق 
واجباتهم  وحتافظ علــى  اجلميع، 

أمام الدولة، من أجل الوصول إلى 
التنمية واالستقرار«.

وكانت غرفــة التجارة األميركية، 
اخلارجيــة  ووزارة  اإلدارة  حثــت 
تكثيــف  علــى  األميركيــة، 
مســاعيها للتقريب بــني بغداد 
وأربيل، في ملف الطاقة، مبينة أن 
هذه املسألة حتظى بأهمية بالغة 
تعرض  كونهــا  لهم،  بالنســبة 

مصاحلهم التجارية للخطر.  
ويبني العبيدي بهذا الشأن بشأن 
ان ملف النفط يعد »أحد ملفات 
الضغط التي تلجأ اليها الكتل«، 
مســتطرداً أن »هنــاك ملفــات 
سياســية واقتصاديــة قد يلجأ 
اليها إقليم كوردستان أمام املركز 

أيضاً«. 
وشــدد في هذا الســياق على أن 
إلى  يؤدي  لــن  املتبادل،  »الضغط 
بنــاء دولة قويــة لديهــا تنمية 
»النظر  إلــى  داعياً  واســتقرار«، 
للصورة بشكل أكبر، وإعادة رسم 
العالقة بني الطرفــني، بتفاصيل 

واضحة جداً«. 
منــار العبيــدي أشــار إلــى أن 

»الفيدراليــة لم تطبق بشــكل 
صحيــح، ال مــن قبــل احلكومة 
العراقيــة وال مــن قبــل إقليم 
كوردستان«، مؤكداً أنه »لن يكون 
هناك طرف مستفيد من الضغط 

على إقليم كردستان«. 
وأضاف: »يجب على كل العراقيني 
أن يفهمــوا، بــأن أي صــراع مع 
القطاعات  في  أجنبية  شــركات 
كافــة، وليس في قطــاع النفط 
فقــط، ســيقلل مــن أهميــة 
االستثمار في كل البلد«، موضحاً 
إلى  أن »الشركات األجنبية تنظر 
العراق بشــكل عام، وال تفرق بني 
ما يحدث في إقليم كردستان وما 

يحدث في اجلنوب والوسط«. 
أن »أحــد أهم عوامل  إلى  ولفت 
جذب االستثمار اخلارجي هو خلق 
االســتقرار، وبالتالي لن تستفيد 
أي جهة، ســواء في بغداد أو في 
إقليم كوردســتان، من الضغط«، 
»بعض  ألن  األســف  عــن  معرباً 
الكتــل السياســية تنظــر إلى 
املوضوع مــن زاوية ضيقة جداً، ال 
تأخذ مصلحة البلد في االعتبار«.

الصراع مع الشركات األجنبية يطرد االستثمار وال طرف يستفيد من الضغط على اآلخر
اثر دعوات أميركية لحل مشكلة النفط بين بغداد واربيل.. مركز عراق المستقبل:

تقريـر
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السليمانية - عباس اركوازي:
النواب  نائب في مجلس  كشف 
االقليم قطعة  بيع حكومة  عن 
مببلغ  املســؤولني  أحد  الى  ارض 
300 دينــار للمتــر الواحــد في 

منطقة ستراتيجية في اربيل.
وقال عضو مجلس النواب سوران 
عمــر، ان وزارة البلديات ومجلس 
سرياً،  كتاباً  أصدرا  االقليم  وزراء 
قامتا مبوجبه بتخصيص قطعة 
446 مترا، في  ارض مســاحتها 
بأربيل بأرخص  أفضل منطقــة 
الطماطة  كيلــو  ســعر  مــن 

لشخص قريب منهما.
موقع  الكتاب  ان  واضاف عمــر، 
من رئيس بلديات اربيل ســامان 
محمــد وقام فيــه مبنح قطعة 
االرض بشكل اســتثنائي مببلغ 
300 دينــار للمتر الواحد، مؤكدا 
مت  االراض  قطــع  مــن  االف  ان 
اربيل  االســتيالء عليهــا فــي 
قبل  من  ودهوك  والســليمانية 
مســؤولني دون ان حترك اجلهات 

املعنية ساكنا.  
بــدوره كشــف عضــو برملــان 
كاللــي  ازاد  ســركو  االقليــم 

للصبــاح اجلديــد، عــن توقف 
في  اســتراتيجيا  مشروعا   870
محافظة الســليمانية وافالس 
االف الشركات واملقاولني جراء ما 
وصفه باحلصار الذي قال ان اربيل 

تفرضه على السليمانية.
واشار كاللي الى، ان هناك حصارا 
االقليم  متارسه حكومة  ممنهجا 
الســليمانية  محافظــة  ضد 
السياســي بني  نتيجة للصراع 
احلزبني الدميقراطي االكردستاني 
واالحتــاد الوطني، الفتــا الى ان 
هناك شــركات حصلــت على 

امتيــازات كبيــرة مكنتها من 
تكوين ثــروات طائلة خالل فترة 

قياسية. 
بافل  الوطني  االحتاد  رئيس  وكان 
طالبانــي قد اصدر قــرار حزبيا 
منــع مبوجبه اي مســؤولني في 
حزبه بالتدخل في شؤون مديرية 
البلديــة في احملافظــة، اعقبه 
اعتقال عشــرات  الى  ادى  بقرار 
االشخاص من جتار وموظفني في 
التالعب  بتهمة  البلدية  مديرية 
واالســتيالء  العامة  باملمتلكات 

على اراض حكومية.

السليمانية تحت حصار حكومة االقليم 

توقف 870 مشروعًا ستراتيجيا وافالس االف الشركات والمقاولين
بغداد - الصباح الجديد:

الصدري،  التيــار  زعيــم  أكد 
الســيد مقتدى الصدر امس 
يجالس  لــن  أنــه  الســبت، 
الفاســدين او يحاورهم سرا، 
فيما دعــا الى انتظار خطوته 
اجلديد بشأن سياسة التغافل 
عن أوضاع البالد وما آلت اليه 

بسبب الفساد. . 
وقال السيد الصدر في تغريدة 
الشــعب  »ايها  تويتــر  على 
العراقــي احلبيــب، الســالم 

عليكــم ورحمة اهلل وبركاته، 
نــود اعالمكــم بأننــا قدمنا 
مقترحــا الــى االمم املتحــدة 
)جللســة حوار( بــل )مناظرة( 
علنيــة وببــث مباشــر، مع 
الفرقــاء السياســيني أجمع 
فلـــم نـر جتاوبـــا ملموسـا 

منهـم«. 
وأضـــاف: »كـــان اجلواب عن 
جـــوابا  الوسيـــط  طريــق 
ال يغنـــي وال يســمن مـــن 
جوع، ولم يتضمن جوابهـــم 

شيئـا عـــن االصـالح وال عن 
يعانيـه  الثوار وال مـا  مطالب 

الشعـب..
 ولــم يعطــوا ملا يحــدث اي 
اهمية على االطالق، لذا نرجو 
من اجلميع انتظار خطواتنـــا 
التغافـل  سياسة  ازاء  االخرى 
عـــن ما آل اليـــه العـــراق 
وشعبـــه بسبـــب الفسـاد 

والتبعيـة«. 
»فال  الصــدر:  الســيد  وتابع 
يتوقعــوا منــا حوارا ســريا 

جديدا بعد ذلك، فأنا ال اخفي 
على شــعبي شيئـــا ولـــن 
أجالـــس الفاسديـــن ومـن 
يريـــد الســـوء او )قتلـي( او 
النيـل ممـــن ينتمـي اليـنا ال 

الصـدر«. 
تنازلـت  قـــد  »إننـــي  وأكد: 
الشعـــب  اجل  من  كثيـــرا 
وننتظـر  االهلـــي،  والسلـم 
مـــاذا فـــي جعبتهـم مـن 
اصـــالح مـا فســـد النقـاذ 

العـراق«.

مقتدى الصدر يؤكد في آخر تغريدة: 

لن أجالس الفاسدين ومن يريد لنا السوء ولن نحاورهم سرا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف املستشار املالي لرئيس 
الوزراء، مظهر محمد  مجلس 
صالح، امس السبت، صالحية 
قانــون الدعم الطــارئ لألمن 
الغذائي والتنمية، ســتنتهي 
والثالثني من شهر  الواحد  في 
كانــون األول املقبــل، فيمــا 
استبعد إعادة تكراره بعد بعد 

نفاده.
تصريح  فــي  صالــح  وأكــد 
للوكالة الرســمية، إن »قانون 
الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم 
والتنمية يخص السنة املالية 
هذه  وبانتهاء  حصريــاً،   2022
 2022/12/31 يوم  الســنة في 
متاماً«.  القانون  نفاذ  سينتهي 
الثانية  »احلالــة  أن  مضيفــا 

التي ينتهي بهــا القانون هي 
صدور قانــون املوازنة االحتادية 
لعام 2022 في هذه األشــهر، 
وينتهي مفعــول هذا القانون 
من  يتجــزأ  ال  جــزءاً  ويصبح 
االحتادية  العامة  املوازنة  قانون 
العام  في  توسيعها  حالة  في 
2022 وهذا األمر متوقف على 
على  وقدرتــه  البرملــان  وضع 

التشريعات«.
ولفــت إلــى أن »تكــرار هذا 
يعتمد  أخرى  لســنة  القانون 
على وجود ســلطة تشريعية 
إعــادة مترير  وقدرتهــا علــى 
القوانني وتشــكيل حكومة«، 
قانــون  »تكــرار  مســتبعداً 
الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم 

والتنمية بعد انتهاء نفاده«.

بغداد - الصباح الجديد: 
النيابية  النزاهة  أكد عضو جلنة 
أن  السبت،  امس  الربيعي  احمد 
اللجنة ستتابع اعمال ادارة وزارة 
املالية، فيما اشار الى أن ملفات 
الفســاد التــي تخص الــوزراء 
ســتضل مفتوحة امام النزاهة 
ثبوت  العراقي حلــني  والقضــاء 

اداناتهم.
وقال الربيعي في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن »النزاهــة 
وكلجنــة قطاعيــة فمن ضمن 
كل  متابعة  اعمالنــا  اولويــات 
ملفات الفســاد التي حتصل في 
كانت  الدولة سواء  كل مفاصل 
دوائــر  او  وزارات  او  محافظــات 

الدولة«.
النزاهــة  »جلنــة  أن  وأضــاف، 
املالية  وزارة  إدارة  ستتابع ملفات 
اجلهات  مع  بالتنسيق  واعمالها 

الرقابيــة األخرى كهيئة النزاهة 
والقضاء«.

وأوضــح عضــو جلنــة النزاهة 
ملفــات  »بعــض  أن  النيابيــة 
الــوزارات  التي تخص  الفســاد 
القضاء  أنظــار  حتت  ســتبقى 
وهيئة النزاهــة واجلهات اجلهات 
بريء  املتهم  اعتبار  املعنية، على 
حتى تثبت ادانته«، مشــيرا الى 
أن »ملفات الكثير من االشخاص 
لكي  الطاولــة؛  على  ســتبقى 
ميكــن محاســبتهم متــى ما 
أثبت القضــاء واجلهات الرقابية 

ادانتهم«.
وكان رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، قــد وافق في الثالثاء 
املالية  وزير  اسقالة  على  املاضي 
علي عبد االميــر عالوي، وتعيني 
اجلبار  إحســان عبد  النفط  وزير 

بدال عنه بالوكالة.

المستشار المالي للكاظمي: قانون 
االمن الغذائي ينتهي بنهاية السنة 

او تشريع الموازنة

نتابع إدارة وزارة المالية وملفات 
فساد الوزراء ستبقى مفتوحة حتى » 

ثبوت اداناتهم«

النزاهة النيابية: 

بغداد - الصباح الجديد:
البصرة  صحــة  دائرة  نفت 
امس الســبت، حــدوث اية 

وفيات مياه ماحلو وملوثة.
واوردت الدائــرة فــي بيــان 
األنبــاء  وكالــة  نقلتــه 
عبر  »انتشــرت  العراقيــة: 
وسائل التواصل االجتماعي 
معلومات كاذبة تشــير الى 
وفاة اكثر من ثالثني شخصا 
املغص  بسبب  اخلميس  يوم 
الناجم  واالســهال  املعوي 
عن املضمضــة باملاء املالح 

امللوث«. 
وأكــدت الدائرة وفقا للبيان 
»عدم تســجيل ايــة حالة 

املياه،  تلــوث  وفاة بســبب 
االعالم  وســائل  دعت  فيما 
احلــذر  الــى  ومواطنينــا 
املضللة  املنشــورات  مــن 
التي حتــاول زعزعــة االمن 
والرجــوع  احملافظــة،  فــي 
الرئيســة  املصــادر  الــى 
دائرة  للمعلومات وهو اعالم 

صحة البصرة«. 
القــوات  الدائــرة  ودعــت 
االمنية الى مالحقة كل من 
يحاول بث الرعب في نفوس 
مركز  في  اآلمنــني  االهالي 
احملافظة  وانحــاء  املدينــة 
الشائعات  نشــر  خالل  من 

الكاذبة«.

صحة البصرة تنفي حدوث 
عشرات الوفيات جراء مياه » 

مالحة وملوثة«



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامــة لتجارة 
احلبــوب احــدى تشــكيالت وزارة 
التجارة عن اقامة احتفالية بانتهاء 
التسويقي في محافظات  املوسم 
تكرمي  شــملت  كردســتان  اقليم 
في  الوزارة  ومــالكات  التجارة  وزير 
عن  فضال”  االقليــم  محافظــات 
تقييم شــامل لواقــع اخلزين في 

محافظات اقليم كردستان.
 وقال مدير عام الشــركة العامة 
في  احلبوب محمــد حنون  لتجارة 
التسويقي  املوســم  ان جناح  بيان، 
املواد  ايجابا على اســعار  انعكس 
فضال  احمللية،  السوق  في  الغذائية 
عن عدم ارتفاع اسعار مادة الطحني 

ملواجهة ازمة ارتفاع االسعار.
تكرمي  اثنــاء  فــي  واضــاف حنون 
وزيــر التجارة فــي حكومة اقليم 
املتقدم،  الوزارة  ومالك  كردســتان 
بذلــت  االقليــم  محافظــات  ان 
جهودا اســتثنائية الجناح املوسم 
التســويقي من خالل تسويق كل 
واملزارعني  الفالحــني  الكميات من 
، فضال عن التفاعــل مع توجهات 
وزارة التجــارة االحتاية في ان يكون 

موسم 2022 موسما للتحدي.
واشــار حنــون الــى ان مــالكات 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
االقليــم متكنت  في محافظــات 
اســتيعاب كميات كبيرة من  من 
مــادة احلنطــة في اثناء املوســم 
التســويقي، وجنحت ايضا في منع 
تهريب كميات من احلنطة من والى 
احملافظات الشــمالية، الفتا الى ان 
وزير التجارة فــي حكومة االقليم 
بذل جهــودا اســتثنائية في دعم 
فعاليات املوسم التسويقي واجناح 

قرارات اللجنة التسويقية.
وتابــع حنون، ان الدعم الذي حتظى 
العامة  الشــركة  مــالكات  بــه 
عالء  الدكتور  مــن  احلبوب  لتجارة 
ومتابعته  التجــارة  وزيــر  اجلبوري 
املستمرة ايضا لعمليات التسويق 
في محافظات اقليم كردســتان ، 
كذلك االشــراف بشــكل ميداني 

هذه  في  التســويق  عمليات  على 
احملافظات.

التفاعــل الذي  واكــد حنــون ان 
ابدتــه محافظــات االقليــم مع 
التســويقية في  اللجنة  قــرارات 
الوزارة اســفرت عن اجناح املوسم 
التســويقي واستالم كميات تفوق 
املليونني ومئتني و24 الف طن ، بعد 
التوقعات تشير الى عدم  ان كانت 
اســتالم هذه الكميات خاصة من 

محافظات االقليم .
فــي حكومة  التجارة  وزيــر  وكان 
االقليم قد ثمن الدعم الذي تتلقاه 
مالكات الوزارة في كردســتان من 
قبــل وزارة التجارة االحتادية، مثمنا 

هذا  الدعم الذي عده طريقا سالكا 
لتجاوز كل املشــاكل العالقة بني 
االقليم واملركز فيما يخص نشاط 
وزارة التجــارة الذي اكــد بأنه كان 

استثنائيا في جميع املعطيات.
وكان مدير عام جتارة احلبوب محمد 
حنون قد تفقــد خزين احلنطة في 
للحفاظ  االليات  واطلع على  اربيل 
علــى اخلزيــن واعتمــاد اخلطــة 
التســويقية التــي اقرتهــا وزارة 
التجارة لتوزيع مــادة احلنطة على 

املطاحن االهلية.
والتقــى حنــون خــالل زيارته الى 
كردســتان عــددا مــن اصحــاب 
املطاحن االهلية لالطالع على اليات 

العمل وشــرح اخلطة التسويقية 
التي تقوم به شركتي جتارة احلبوب 
وتصنيع احلبوب لتوزيع مادة احلنطة 
على املواطنني، مطمئنا بأن مناطق 
االقليم حتظــى بنفس الدعم التي 
حتظى بها بقيــة احملافظات ضمن 

توزيع مفردات البطاقة التموينية.
علــى  صعيد متصل اكــدت وزارة 
الهندسي  اجلهد  استمرار  التجارة 
في فروع ومواقع الشــركة العامة 
اســتعدادته  احلبــوب  لتجــارة 
احلنطة  تسويق  موسم  الستقبال 

للموسم 2022  . 
وقــال املديــر العام مع بــدء العد 
التنازلي لبدء موســم التســويق 

والــذي حــدد في لــه يــوم االول 
وتيــرة  نيســان تصاعــدت  مــن 
االســتعدادات فــي فــرع ومواقع 
وتعفير  وادامه  تاهيل  من  الشركة 
كامرات  ونصب  اخلزنيــة  الطاقات 
مراقبــه . واضــاف الــى ان اجلهد 
الهندســي التابع لسايلو بعقوبة 
باشر باعمال صيانة حيث مت شراء 
معينة  بقياسات  وتقطيعه  بليت 
ملعاجلة التاكل فــي نواقل احلنطة 
املعمل وســيتمر  وامليازيــن فــي 
ليكون  املعمل  العمل لصيانة كل 
جاهزا قبل  موعد فتح ابواب مراكز 

التسويق في احملافظة . 
ان  وبني مدير عــام الشــركة الى 

اجلهــد الهندســي التابــع لفرع 
وجتهيز  صيانــة  واصــل  واســط 
املصعــد الكهربائي نوع كوني في 
السايلو استعدادا ملوسم التسويق 
مشكلة  ومعاجلة  األبواب  بسنترة 
الداخليــة  لالبــواب  االحتــكاك 
واخلارجية لتشــغيل املصعد قبل 

موسم التسويق وبجهود ذاتية .
واشــار الــى ان املــالكات الفنيه 
التابعة لفرع صالح الدين باشــرت 
بصيانــه كامله الجهزه ســحب 
النمــاذج  في مجتمعــات )بيجي 
والعمل مســتمر  والعلم(   والدور 
لبقيه املواقع اســتعدادا للموسم 

التسويقي القادم . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشـرت الشركة العامة لصناعة 
الطبية  واملُســتلزمات  األدويــة 
في ســامراء إحدى شركات وزارة 
الصناعــة واملعــادن وألول مــرة 
بإنتــاج وجبة اســتطالعية من 
) كريـم  ليدو ماكس  ُمستحضر 
( وبعبوتني ُمختلفتني سعة ) ٤ و 

١٥ ( غـرام . 
الشــركة  عــام  ُمديــر  وقـــال 
الصيدلي عبـــد احلميـــد عبـد 

املالكات  بأن  محمـــود  الرحمـن 
البحث  فــي قســم  العلميــة 
متكنت  للشركة  التابع  والتطوير 
اســتطالعية  وجبة  إنتــاج  من 
الذي يُستخدم  املُســتحضر  من 
كُمخــدر موضعــي لتخفيــف 
آالم ما بعد اجلراحــة ، فضالً عن 
آالم  تخفيف  في  إســتخداماته 
احلروق اخلفيفة ولدغة احلشــرات 
وحروق الشــمس مما يُقلل احلاجة 

إلى املُسكنات .

واوضح املدير العــام بأن الكمية 
املُنتجة تبلُــغ ) ١٢ ( ألف و ) ٥٠٠ 
( أنبوب ســعة ) ١٥ ( غــرام ، و ) 
٢٣ ( ألف أنبوب ســعة ) ٤ ( غرام 
، لصالــح الوكالة التســويقية 
ســعي  مؤكداً   ، التخُصصيــة 
الشــركة الدائم ملُواكبة التطور 
احلاصل فــي الصناعات الدوائية 
جديدة  ُمســتحضرات  وإنتــاج 
املُواطن  وفعالة تتالئم مع حاجة 

العراقي وبأسعار ُمناسبـة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت مديرية املــرور العامة 
الســبت كلفــة احلصول  امس 
فّصلت  فيما  السوق،  إجازة  على 

إجراءات احلصول عليها.
أن  بيــان  املديريــة في  وذكــرت 
إجازة  علــى  احلصول  “إجــراءات 
ســوق ألول مرة، تتم عبر ســبع 
ســحب  وكاآلتــي:  خطــوات”، 
اســتمارة املعلومــات من داخل 
التابعة ملديرية  مواقع اإلجــازات 
وتكــون هــذه  العامــة  املــرور 
االســتمارة مجانــاً ، مراجعــة 

املفــرزة الطبية التابعــة ل وزارة 
موقع  داخل  املتواجــدة  الصحة 
إصدار إجازات الســياقة، ويكون 
الطبي  الرســوم للفحص  مبلغ 
25 الف دينــار ، االختبار النظري 
الــذي يشــمل أيضــاً محاضرة 
، االختبار  لإلســعافات األوليــة 
العم، علما ان رســوم االختبارات 
النظــري والعملي 30 الف دينار ، 
بصمة اإلبهام وتصوير الشخص 
، شــعبة الرســوم، ويكون مبلغ 
رسوم منح اإلجازة ألول مرة وملده 
10 ســنوات 80 الف دينار ، طبع 

اإلجازة وتسليمها إلى املواطن .
وأوضحت املديرية، أن “كلفة منح 
اجازة السياقة ألول مرة تبلغ 135 
الف دينار “، مبينة أن “مواقع منح 
اجــازات الســياقة ألول مرة في 
بغداد تكون في موقعي التاجيات 
واحلسينية ومن الساعة الثامنة 

صباحاً إلى الثامنة مساًء”.
لطالب  “العمر  أن  إلى  وأشــارت 
اجــازة ســياقة الدراجــة مــن 
اكمل١٦ســنة، بينمــا طالــب 
االجازة اخلصوصــي من دخل في 

سن ١٨ سنة”.

اعالم المحافظة 
افتتــح محافــظ ميســان علي 
دواي الزم مشروع نصب وتشغيل 
منظومــة االســتجابة األوليــة 
وأجهــزة  اتصــاالت  )منظومــة 
علــى  العاملــة  الســلكية( 
لســايتات   )TETRA( منظومــة 

امليمونة  )مركز احملافظــة وقضاء 
ضمن  واملنفذ  الكحــالء(  وقضاء 

تخصيصات احملافظة .
ويتضمن جتهيز منظومات اتصال 
حديثــة نــوع )MTS4( عــدد )4( 
 )Sc20( وأجهزة سيبورا يدوية نوع 
ســيبورا  عجلة  )95(  وجهاز  عدد 

نوع )SRG3500( عــدد )5(  وجهاز 
 )SRG 3900( منضدي سيبورا نوع

عدد )5( . 
وقــال احملافــظ : إن املشــروع من 
املشــاريع املهمة في تأمني البنى 
التحتيــة لألمن واالتصاالت ويوفر 
وتقنــي كبير لألجهزة  دعم فني 

األمنيــة والدفــاع املدنــي ودائرة 
اخلدمية  والدوائر  ميســان  صحة 

األخرى .
وأضــاف : تعتبر هــذه املنظومة 
احــدث منظومة تدخــل اخلدمة 
على مســتوى العــراق أمريكية 
)MTS4( بنســبة  الصنــع نــوع 

املنظومات  عكــس   0% اختــراق 
املوجودة فــي بقية احملافظات نوع 
)MTS2 و MTS3( ومن مناشئ اقل 

ومبواصفات اقل .
وأكد إن محافظة ميســان تسير 
بخطــى ثابتــة في ســبيل اجناز 
التحتية واخلدمات  البنى  مشاريع 

العامة ووجود األمن أساسي كون 
جميــع القطاعات والنشــاطات 
لذلك  واالستقرار  باألمن  مرتبطة 
في  محافظة ميســان مستمرة 
لتهيئة  األمنيــة  األجهــزة  دعم 
للقيام  لهــا  املناســبة  البيئــة 

بواجباتها ومهامها . 

كربالء ـ الصباح الجديد:
أفادت مديرية زراعة محافظة كربالء، 
بأن أعداد النخيل في احملافظة تتراوح 
بني 2.8 الى 3 ماليني نخلة، مشــيرة 
الى جتريف مســاحات واســعة من 
بســاتني النخيل وحتويلها الى أراض 

سكنية.
زراعــة كربــالء مهدي  مدير  وقــال 
اجلنابــي في تصريحــات صحفية ان 
كربالء،  محافظة  في  النخيل  “أعداد 
على وفــق االحصائية األخيرة تتراوح 
بني 2.8 الى 3 ماليــني نخلة”. ، ماتت 
نحــو 17 مليــون في العــراق خالل 
فقبل  املاضية،  الســبعني  السنوات 
70 عاماً كانت توجد 33 مليون نخلة 
فــي العراق، بقي منهــا اآلن أقل من 
النصف، والسبب الرئيس هو اجلفاف، 
ارتفاع نســبة ملوحة شــط العرب، 
وعــدم اهتمــام احلكومة بأشــجار 

النخيل، وفقاً ملتخصصني.
ولفت مهــدي اجلنابي الى أن “هنالك 
مشــاريع بهــذا الصــدد للعتبتني، 
الصحراء،  في  والعباسية،  احلسينية 
والتي بدأت بانتاج التمور، لزيادة انتاج 

احملافظة من التمور”.
أمّلت  التي  املتكررة  النزاعات  وشّكلت 
بالبالد السيما احلرب بني إيران والعراق 
)1980 - 1988( التهديد األبرز للنخيل، 
لكن التحديــات البيئية واحلاجة إلى 
إحداث نقلــة نوعية بالقطاع تفرض 

نفسها اليوم.
بخصــوص جتريف بســاتني النخيل 
فــي املدينــة وحتويلها الــى وحدات 
ســكنية، عزا مدير زراعة كربالء ذلك 
الــى “الهجــرة غيــر الطبيعية من 
باقي احملافظات الى كربالء، الســيما 
ان احملافظــة تعــد قبلة املســلمني 
وخصوصاً املذهــب اجلعفري، ويرغب 

الناس في السكن فيها وهذا ما ولد 
وبالتالي  احملافظــات  باقي  هجرة من 
تأثرت  عشــوائي،  تقســيم  حصول 
املوضوع،  بهــذا  النخيــل  بســاتني 

خصوصا حول املنطقة القدمية”.
اخلفاجي، بــنيّ أن “أعداد النخيل التي 
مت جتريفها في هذه البســاتني تتراوح 
بني 450 الــى 500 الف نخلة، لكن مت 
تعويض هــذا التجريف والنقص، من 
 10 ووجود  للعتبتني،  مشــروع  خالل 
مســتثمرين بعد جناح النخيل بكل 
انواعهــا وخصوصا االصناف اجليدة”، 
“مقبلــون على مشــاريع  مؤكــداً: 
بالصحراء التي خالل سنتني او ثالثة 
ليرتفــع عدد النخيــل في محافظة 

كربالء الى خمسة ماليني نخلة”.
بعد النفط، يشــتهر العراق بانتاجه 
املميز من أنواع التمــور، لكن االنتاج 
انخفض بشــكل كبير في السنوات 

األخيرة، جراء ضعــف االهتمام بهذا 
املورد الزراعي. يعــّد التمر ثاني أكبر 
منتج يصــّدره العراق بعــد النفط، 
حيث يدّر سنوياً على البالد نحو 120 

مليون دوالر بحسب البنك الدولي.
يشــار الى ان وزارتــي الزراعة واملوارد 
قررتــا تخفيض  العراق،  املائية فــي 
املساحة املقررة للزراعة، وذلك بسبب 
قلة اإليرادات املائية القادمة من تركيا 
وإيران، فيما حّذر وزير الزراعة العراقي، 
محمد اخلفاجي، من أن شح املياه بات 

يهدد بانهيار أمن العراقيني الغذائي.
بات ملّف املياه يشّكل حتدياً أساسياً 
الصحراوي،  البلد شــبه  العراق،  في 
والذي يبلــغ عدد ســكانه أكثر من 
41 مليون نســمة، وحّملــت بغداد 
وإيران مسؤولية  تركيا  جارتيها  مراراً 
خفض منســوبات املياه بسبب بناء 

سدود على نهري دجلة والفرات.

تجارة الحبوب نجاح الموسم انعكس ايجابا
على اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية

في ختام فعاليات التسويق بكردستان.. 

تمكنت مالكات تجارة 
الحبوب في محافظات 

االقليم من استيعاب 
كميات كبيرة من 

مادة الحنطة في اثناء 
الموسم التسويقي، 

ونجحت ايضا في 
منع تهريب كميات 

من الحنطة من والى 
المحافظات الشمالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهربــاء، عن إعــادة إدخال 
الوحــدة التوليدية السادســة في محطة 
كهرباء واسط احلرارية للعمل، وبطاقة ٦١٠ 

ميكاواط.
وذكر بيان للوزارة ان “اجلهود أثمرت عن إكمال 
كافة اعمال الصيانــة على االجزاء املتضررة 
بعد حدوث      SHUTDOWN  في الشــبكة 
الوطنية قبل ايام، مما تسبب بخروج الوحدتني 
التوليديتني اخلامسة والسادسة عن العمل، 

وحدوث بعض املشاكل في اجزاء الوحدتني”.
وأضاف البيان “مازال العمل مســتمر إلجراء 
الصيانــات الالزمــة على عــوارض الوحدة 
للعمل  ارجاعها  لغرض  اخلامسة،  التوليدية 
خالل األيــام القليلة املقبلــة وإضافة ٦١٠ 

ميكاواط اخرى الى الشبكة الوطنية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املــالكات  مباشــرة  النفــط  وزارة  اعلنــت 
الهندسية والفنية التابعة لشركة املشاريع 
النفطية في تنفيذ مشــروع مد انبوب  الغاز 
من حقل عكاس الغــازي الى محطة كهرباء 

عكاس، في قضاء القائم مبحافظة االنبار.
ونقلــت الوزارة، في بيان تلقــت }الفرات نيوز{ 
نســخة منه، عن مدير عام الشــركة شاكر 
محمــود خلف، القول ان :”مالكات الشــركة  
تنفذ وباجلهد الوطني املتمثل بهيأتي مشاريع 
بغداد ومشاريع الوسط ، مشروع مد انبوب ) 
١٦( عقدة بطول ) ٣( كم وانابيب اجلريان قياس 

)٦ عقدة بطول ٣٥ كم(”.
واوضــح خلــف، ان “تنفيذ اعمــال مد وحلام 
االنابيب خالل فترة قياسية وبوتيرة متواصلة 
في االداء واإلجناز ، رغــم  صعوبات العمل في 

االراضي ذات الطبيعة الصخرية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثقافة والســياحة واآلثار امس  أعلنــت وزارة 
الســبت إغالق شــركات ســياحة وهمية في 
جميــع أنحاء العراق. وقال متحدث الوزارة أحمد 
العليــاوي إن “الــوزارة ومع اشــتداد الكروبات 
الســياحة الدينية واقتــراب اربعينيــة االمام 
احلســني }ع{ تتابع عمل الشــركات املســجلة 
بهيئة الســياحية”. وأضاف املتحدث ان “الوزارة 
ال متتلك السلطة على الشركات غير املسجلة، 
وان ما مرتبط بقانون السياحة جزء من اجملمعات 
لقانون  يخضع  واملقاهي،  والفنادق  الســياحية 
الســياحة ومراقبة حثيثة وعقوبات وتفاصيل”. 
وتابع العلياوي : “مت اغالق مجموعة من الشركات 
الوهمية التي ال متتلك اجازة للعمل وبعدد كبير 

في بغداد واحملافظات”. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنت وزارة التربية حتديد االول من شــهر أيلول 
املقبــل موعداً ملباشــرة الهيئــات التعليمية 
والتدريســية في املدارس للعام الدراسي اجلديد 
2022 - 2023 . وقالت الوزارة أن “املديرية العامة 
للتعليــم العــام واألهلــي واألجنبــي وجهت 
املديريــات العامة كافة / عدا اقليم كردســتان 
باعتماد يــوم اخلميس املوافــق االول  من أيلول 
املقبل موعــداً ملباشــرة املــالكات التعليمية 
والتدريســية في املدارس؛ وذلــك من اجل وضع 
اخلطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي واتخاذ 
اإلجراءات املناسبة لضمان انتظام الدراسة في 

موعدها املقرر”. 

الكهرباء: محطة
 واسط تضيف 

للمنظومة 610 ميكاواط

النفط تباشر تنفيذ 
انبوب الغاز لمحطة 

عكاس الكهربائية

السياحة: تغلق شركات 
وهمية في جميع انحاء العراق

التربية تحدد االول من ايلول 
موعد مباشرة المعلمين 
والمدرسين في مدارسهم 

ألول مرة في البلد

أدوية سامراء ُتنتج وجبة استطالعية 
من ُمستحضر ليدو ماكس كريم

المرور تكشف كلفة إجازة السوق 
135 الف دينار الول مرة

محافظ ميسان يفتتح مشروع منظومة االستجابة األولية )منظومة اتصاالت وأجهزة السلكية( 

أعداد النخيل تتراوح بين 2.8 الى 3 ماليين في المحافظة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجمللس العسكري احلاكم في مالي، أنه 
بانســحاب اجليش الفرنسي من  أخذ علماً 
البالد. مشــدداً على أن فرنسا تتحّمل جزءاً 
من املســؤولية عن األوضاع في البالد التي 

تواجه مترداً متطرفاً وأعمال عنف.
وفي أول رد فعل رســمي لباماكو بعد أربعة 
أيام على اإلعالن عن خروج آخر جندي فرنسي 
في قوة “برخان” ملكافحة املتطرفني من البالد 
اإلثنني، أكــد اجمللس أن األوضــاع في البالد 

“ستكون أفضل بعد خروج الفرنسيني”.
وأعلنت حكومة مالــي التي يهيمن عليها 
حالياً عســكريون تولوا السلطة في العام 
2020 على أثر انقالب أنها “أخذت علماً بهذا 
االنســحاب النهائي” وفق بيــان للمتحدث 

باسمها الكولونيل عبداهلل مايغا.
وجاء في البيان أن احلكومة “تُطمئن الشعب 
املالي إلى أنه بفضل الصعود القوي للقوات 
املسّلحة املالية الباسلة، ستتحقق جناحات 
إضافية في مواجهة اجلماعات اإلرهابية، وأن 

أمن السكان سيتحّسن بشكل كبير”.
هل تنســحب فرنسا من الساحة األفريقية 

ملصلحة “فاغنر” الروسية؟
وقال املتحــدث إن “تدهور الوضع األمني في 
مالــي وفي منطقة الســاحل هــو نتيجة 
مباشرة لتدّخل فرنسا وحلفائها في ليبيا”، 
في إشارة إلى التداعيات اإلقليمية للتدخل 
الدولي في العام 2011. ويشــّكل انسحاب 
فرنســا مــن مالي بعــد تدّخــل ملكافحة 
املتطرفني استمر تسع ســنوات استكماالً 
ملســار تدهور العالقات بــني باريس وباماكو 

منذ وصول العسكريني إلى السلطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، 
فــي افتتاح املؤمتر الدولــي األول ملكافحة 
الفاشــية، إن القوات األوكرانية تستخدم 
تكتيــكات النازيني األملان فــي العمليات 

القتالية.
قال شــويغو إن ســلطات كييف أعلنت 
نفســها وريثــا للقوميــني األوكرانيــني 
الدمويني، مشيرا إلى أن البرملان األوكراني 
أعلــن أن اعضاء التنظيمــات األوكرانية 
النازيني خالل  التي كانت تدعم وتســاند 
احلرب العاملية الثانيــة، “مقاتلني من أجل 

االستقالل الوطني”.
وأضــاف وزير الدفاع الروســي أن الواليات 
إلى  1991 تســعى  املتحدة ومنذ ســنة 
إنشاء جبهة ضد روسيا من خالل أوكرانيا.
وأوضح شــويغو أن أغلب سكان أوكرانيا 
لم يقبلوا سياسة سلطات كييف إلعادة 
تأهيل النازية، “مبن فيهم ســكان دونباس، 
الذين لم ينساقوا وراء الطموحات النازية 
للنظام احلاكم، ما أدى إلى قيام هذا النظام 

بشن عملية عقابية قاسية ضدهم”.
وتعليقــا على مســألة منــع املواطنني 
الروس من دخــول دول االحتاد األوروبي، قال 
شويغو إن مثل هذه اخلطوة مبثابة جتسيد 

للسياسة النازية.

المجلس العسكري في 
مالي: أوضاعنا ستتحسن 

بعد خروج فرنسا

وزير الدفاع الروسي: القوات 
األوكرانية تستخدم تكتيكات 

النازيين األلمان في القتال

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن البيت األبيــض في وقت متأخر 
األميركي  الرئيس  أن  الســبت،  امس 
بالبيت  بايدن، سيستضيف قمة  جو 
األبيض في أيلول املقبل، ملواجهة تأثير 
العنــف والكراهية على الدميقراطية 
األميركيــة وتســليط الضــوء على 
إجــراءات إدارتــه للحد مــن العنف 

املرتبط بالسالح.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض 
كارين فــان بيير، إن القمة ســُتعقد 
في منتصف ســبتمبر حتت شــعار 
“نحن نقف متحدين” ويشــارك فيها 
مســؤولون وزعماء دينيون وجماعات 
حقوق مدنية ورجال أعمال ومدافعون 

عن منع العنف املسلح.
وســتتضمن القمة خطاباً رئيســياً 

رؤية مشتركة  الذي سيطرح  لبايدن، 
ألميركا أكثر احتاداً.

وأشــارت إلى أن القمة ستوفر فرصة 
األعراق  من جميع  لألميركيني  مهمة 
السياســية  واالنتمــاءات  واألديــان 

ملناقشة هذه القضية.
وقال البيت األبيض إنــه يعتزم دعوة 
الدميقراطيــني واجلمهوريــني والقادة 
الفيدرالي  املستوى  على  السياسيني 
واحمللي مــن أجل االحتــاد ضد العنف 

والكراهية.
ومنظمات  حقوقية  جماعات  وكانت 
حلقــوق الســود وحقــوق األقليــات 
قد طالبــت إدارة بايــدن بعقد قمة 
العنف، بعد سلســلة من  ملكافحة 
أحداث العنف املســلح التي حتركها 
مقتل  فــي  حدث  مثلما  الكراهيــة 
عشرة أشخاص سود في مدينة بافلو 
املاضي وفي  أيــار  نيويورك في  بوالية 

والية تكساس وويسكنسن وغيرها.
وقالت جــان بيير: “مع تعــرض أمتنا 
لسلسلة مقلقة من الهجمات التي 
تغّذيها الكراهية، من أوك كريك إلى 
بيتسبرغ، ومن إل باسو إلى بواي، ومن 
أتالنتا إلى بافالو، سيظل األميركيون 
مّتحديــن بأغلبيــة ســاحقة فــي 

معارضتهم ملثل هذا العنف”.
األبيض بعد أسماء  البيت  ولم يحدد 
املشــاركني أو مالمــح الرؤيــة التي 
العنف  ملكافحة  بايدن  ســيطرحها 
واجلديد الذي ستشــمله هذه الروية 
بعد أن وّقــع العام املاضي على قانون 
ملكافحة جرائم الكراهية، وأصدر أول 
استراتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب 
احمللي. وقد شــدد بايــدن في خطاب 
توليه السلطة في كانون الثاني 2021 
على الوفاء بتعهداتــه خالل حملته 
االنتخابية بتوحيــد األمة األميركية، 

والعمــل على مــد جســور الوحدة 
الوطنيــة والتصــدي لالنقســامات 
السياســية واالجتماعية. ويســعى 
أيضــاً إلــى تســليط الضــوء على 
التشريعية األخيرة، مبا في  انتصاراته 
ذلك قانون ســالمة األســلحة الذي 
وّقعه في حزيران املاضي، قبل انتخابات 
تشــرين  في  النصفية  الكونغــرس 
الثاني.  ويشــير معظــم التحليالت 
النصفي  التجديد  انتخابــات  أن  إلى 
للكونغــرس فــي نوفمبــر املقبــل 
ســتكون فرصة قويــة للجمهوريني 
للحصول على أغلبية في مجلســي 
النواب والشــيوخ الذي يسيطر عليه 
وهو  بأغلبيــة ضئيلة.  الدميقراطيون 
مــا يعنــي أن إدارة بايدن ســتواجه 
الكثير من العراقيل لتحقيق األجندة 
التشريعية خالل العامني املقبلني من 

واليته.

الرئيس األميركي يطرح رؤية لتوحيد الواليات المتحدة ضد العنف المسلح

بايدن يستضيف قمة لمكافحة العنف والكراهية الشهر المقبل

متابعة ـ الصباح الجديد:
ذكر تقريــر لصحيفــة “نيويورك 
تاميز” أن الدميقراطية باتت معرضة 
الــى التهديد في معظــم أنحاء 
العالم، بناء على بيانات من معهد 
مراقبة دولي، يرصد أحداثا تؤشــر 

هذا االمر.
ويشــير التقرير إلــى أن “الواليات 
املتحــدة ليســت وحدهــا فــي 
مواجهة الضغــط على قواعدها 

ومؤسساتها الدميقراطية”.
وهو   ،)V-Dem( بيانات من  ونشــر 
معهد مراقبة مقره في الســويد، 
الدميقراطيات  “املزيد من  بأن  تفيد 
إلى  وتصل  االنحــدار،  فــي  آخذة 
االستبداد، أكثر من أي وقت مضى 

في القرن املاضي”.
وتظهــر البيانات أن “هــذا االجتاه، 
أكثر من عقد من  املســتمر منذ 
الزمان، يبدو أنه يتسارع، ويؤثر على 
والهشة  الراسخة  الدميقراطيات 
على حد ســواء في جميع أنحاء 

العالم”.
األحداث  بعــض  التقرير  ويرصــد 
والتطــورات التي حصلت في عدة 
دول حــول العالــم، وتبني كيفية 

“انحدار الدميقراطية”.
كينيا

علــى الرغم مــن اعتبــار كينيا 
الدميقراطيات في  أقوى  واحدة من 
أفريقيا، إال أنها واجهت اضطرابات 
هناك  السياسيون  استغل  دورية. 
أسس  على  االســتقطاب  أحيانا 
عرقية وجغرافية، ال ســيما أثناء 
االنتخابات. وقد أدى ذلك إلى أزمات 
في تــداول الســلطة، وإلى عنف 
طائفي أو هجمات على مؤسسات 

حكومية مثل احملاكم.
االنتخابات  “خلقت  للتقرير  ووفقا 
الهزيلة للغاية في آب، اختبارا آخر 
للدميقراطية الكينية، حيث اقترح 
أحد كبار مساعدي املرشح اخلاسر 
النتائج  تتحــدى  قد  أن حملتهم 

باعتبارها مزورة”.
سريالنكا

األعراق  متعددة  الدميقراطية  هذه 
واملتنوعة دينيا موضع تساؤل منذ 
راجاباكسا،  ماهيندا  شقيق  تولى 

وهو رجل قوي سابق، السلطة في 
انتخابــات 2019. لطاملــا واجهت 
اتهامــات  راجاباكســا  عائلــة 
الســلطة  اســتخدام  بإســاءة 
في  األقليات  ســمعة  وتشــويه 
البالد، ممــا أثار مخــاوف من عودة 
ســريالنكا إلــى احلكــم املطلق. 
هــذا الصيف، بلغــت املظاهرات 
بسبب القضايا االقتصادية ذروتها 
للقصــر  املتظاهريــن  باقتحــام 
الرئاسي. استقال الرئيس غوتابايا 
حليفا  عــني  لكنه  راجاباكســا، 
احلليف  ذلك  وأصبــح  له،  كبديل 
رســميا فيما بعد رئيسا مبباركة 
البرملــان. وقد أصبــح الصراع بني 
املتظاهرين وعائلة راجاباكسا في 

طي النسيان.
هنغاريا

أعلن رئيس الــوزراء اجملري، فيكتور 
“الدولــة  أن   2014 أوربــان، عــام 
اجلديدة التي نبنيها هي دولة غير 

ليبرالية”.
منــذ ذلــك احلــني، أعــاد أوربان، 
الذي يصور نفســه علــى أنه في 
العاملي،  الشعبوي  اليمني  طليعة 
وقواعد  والدستور  احملاكم  تنظيم 
التصويــت بطرق عــززت حكمه. 
اإلعالم  وســائل  اســتخدم  كما 
احلكومية واخلاصة ضد املعارضني، 

وروج للتضليل واخلطاب القومي.
البرازيل

لطاملــا انتقــد الرئيــس جاييــر 

املؤسســات  بولســونارو، 
البرازيل ووصفها  الدميقراطية في 
بأنها فاســدة. كما حتدث باعتزاز 
عــن الديكتاتوريــة العســكرية 
اليمينيــة في البالد، التي حكمت 

من عام 1964 إلى عام 1985.
ويشكك بولســونارو بالفعل في 
شرعية السباق الرئاسي البرازيلي 
في أكتوبر املقبل، والذي يتأخر فيه 
باســتمرار في استطالعات الرأي. 
القادة  ببعض  أنه اســتعان  حتى 
حول  الشكوك  إلثارة  العسكريني 

نزاهة التصويت.
الفلبني

شــهدت السنوات الســت التي 
قضاهــا، رودريغو دوتيرتي، كرئيس 

للفلبني سجن خصوم سياسيني 
واسع  وانتشار  ناقدين،  وصحفيني 
النطــاق للمعلومــات املضللــة 
املؤيدة لدوتيرتي وموجة من عنف 
الشرطة األهلية التي خلفت آالف 

القتلى.
لقد وضع دوتيرتي، وهو شــعبوي، 
نفســه علــى أنــه يدافــع عن 
الذين  املعارضني  الدميقراطية ضد 
للبالد  تهديدات  بأنهــم  وصفهم 
من الداخل، وحصل على دعم من 
جتاوزاته  مــن  الرغم  على  قاعدته 

أثناء توليه منصبه.
وبعــد ترك منصبــه بنهاية فترة 
واليتــه في مايو املاضــي، انتخب 
الناخبــون رئيســا جديــدا، وهو 

االبن، تخشــى  فرديناند ماركوس 
اجلماعــات احلقوقية أن يســتمر 
أسلوب والده في احلكم. والرئيس 
اجلديد ماركــوس هو جنل ديكتاتور 
ســابق للفلبني. ونائبــة الرئيس، 
ســارة دوتيرتي، هــي ابنة الرئيس 

السابق.
الهند

في عهد ناريندرا مودي، رئيس وزراء 
الهند اليميني منذ عام 2014، منت 
الهندوسية  القومية  حاد  بشكل 
املتطرفة، التــي غالبا ما يدعمها 
حلفاء حكومته، وأدت إلى انقسام 

في اجملتمع الهندي.
واجه املســلمون في البالد البالغ 
تقريبــا  مليــون   200 عددهــم 
التهميش السياســي، وفي كثير 
من احلاالت، العنف الديني املميت  
ويتعــرض الصحفيــون الناقدون 
لضغــط متزايــد مــن احلكومة 

ووسائل اإلعالم القومية.
تركيا

خالل نحو 20 عاما في الســلطة، 
إردوغان  الرئيس رجــب طيب  أعاد 
التركية  الدميقراطيــة  صياغــة 
لتناســب “حكمه الشــخصي”. 
كان ينظــر إليه ســابقا على أنه 
احلريات  قلص  لكنه  ليبرالية،  قوة 
السياسية وقام بتقوية السلطة 
أنه  لدرجة  جذري  بشكل  املركزية 
بات ينظر إليه على نطاق واســع 

على أنه ديكتاتور.
انقالبية ضده عام  بعد محاولــة 
2016، اعتقلــت القــوات األمنية 
املواليــة لــه 100 ألف شــخص 
وطردت 150 ألف موظف حكومي 
ســلطته.  عزز  مما  وظائفهم،  من 
ومع ذلك، ال يــزال هناك ما يكفي 
الدميقراطية، حني  مــن مظاهــر 
املعارضــة  جماعــات  أطاحــت 
بحليف إردوغان من رئاســة بلدية 
إسطنبول القوية عام 2019 وتأمل 

في حتقيق املزيد من املكاسب.
وذكر التقرير أيضا أحداثا أدت إلى 
انحــدار الدميقراطية فــي بولندا 
والســلفادور وفنزويال وتشــيكيا 
وســلوفينيا، دون ذكــر أي دولــة 

عربية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مستشار للرئيس اإلندونيسي، 
الرئيسني  إن  ليلة امس الســبت، 
الصيني شــي جينبينغ، والروسي 
فالدمييــر بوتني ســيحضران قمة 
مجموعة العشرين في جزيرة بالي 

خالل تشرين الثاني املقبل.
وقال آندي ويدجاجانتو األمني العام 
الســابق جمللس الوزراء واملستشار 
اإلندونيسي  للرئيس  الرسمي  غير 
جوكــو ويــدودو، املعروف باســم 
“أخبرني  “رويترز”،  لوكالة  جوكوي، 
جوكوي أن شــي وبوتــني يعتزمان 

حضور )القمة( في بالي”.

اخلميــس  ســابق،  وقــت  وفــي 
املاضي، قال الرئيس اإلندونيســي 
لـ”بلومبيــرغ نيــوز”، إن الزعيمني 
أكدا لــه ذلك. ولم يرد مســؤولو 
الرئاسة اإلندونيسية على طلبات 

لتأكيد التقرير.
ولــم ترد وزارة اخلارجيــة الصينية 
بعــد علــى طلــب مــن “رويترز” 
للتعليق. وأحجم متحدث باســم 
الكرملني عن التعقيب على تقرير 
مطلعاً  مسؤوالً  لكن  “بلومبيرغ”، 
قال لوكالــة األنباء إن بوتني يعتزم 

حضور االجتماع بنفسه.
ومن شأن الرحلة أن تكون أول زيارة 

يقوم بها شي خارج الصني منذ أن 
زار ميامنار في كانون الثاني 2020.

لقاء بايدن وشي
الرئيس  أن يحضــر  املتوقــع  ومن 
بايــدن القمة، لكن  األميركي جو 
البيــت األبيــض لم يذكــر إذا ما 
كان سيلتقي مع نظيره الصيني. 
ســتريت  “وول  صحيفة  وذكــرت 
جورنال” أن هناك تقارير حول وجود 
خطط لــدى مســؤولني صينيني 
لعقد اجتماع بني شــي وبايدن في 

نوفمبر بجنوب شرقي آسيا.
وأكد متحدث باسم مجلس األمن 
القومي بالبيت األبيض، أن بايدن ال 

يعتقد أنه يجب الســماح لبوتني 
بحضــور القمة في وقت “يشــن 
حربه ضد أوكرانيا”. وقال املتحدث 
إنه فــي حالة حضور بوتني القمة، 
فينبغــي على الرئيــس األوكراني 
دعته  الذي  زيلينسكي،  فولودومير 

إندونيسيا، أن يحضر أيضاً.
بصفتها  إندونيســيا  وواجهــت 
رئيســة اجملموعــة لهــذا العام، 
ضغوطاً من الدول الغربية لسحب 
دعوتهــا لبوتني بســبب الهجوم 
علــى أوكرانيا. ودعت إندونيســيا 
أيضاً الرئيس األوكراني حلضور قمة 

بالي.

“جسر سالم”
وســعى جوكــوي إلى لعــب دور 
الوســيط بني موســكو وكييف، 
وسافر خالل األشهر املاضية للقاء 
الرئيســني األوكرانــي والروســي 
والبحث  احلــرب  بإنهاء  للمنــاداة 
الغذاء  أزمة  لتخفيف  عن ســبل 
العامليــة. وقال هذا األســبوع إن 
البلدين قبال أن تكون إندونيســيا 

“جسر سالم”.
أما الصني فتتمســك بسياســة 
“صفر كوفيد”، ممــا دفعها إلغالق 
حدودهــا بالكامــل تقريبــاً أمام 

السفر الدولي.

وخالل تفشــي اجلائحة، قام شي 
الرئيس  البر  خــارج  وحيدة  برحلة 
للصني فــي 30 حزيــران، حني زار 
 25 بالذكرى  هونغ كونغ لالحتفال 
لتسلم الصني الســيطرة عليها 

من بريطانيا.
ومن املتوقع على نطاق واســع أن 
يضمن شي فترة رئاسة ثالثة، وهو 
أمر غير مسبوق، خالل مؤمتر يعقد 
مــرة كل خمس ســنوات للحزب 
الشــيوعي احلاكــم، ومــن املقرر 
عقده هــذا اخلريف، قبل أن يتوجه 
إلى بالي حلضور اجتماع مجموعة 

العشرين في منتصف نوفمبر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
القوة”  “اســتعراض  وتيرة  تسارع  مع 
بني الصني من جهة، والواليات املتحدة 
وتايــوان مــن جهــة أخــرى، بأحدث 
األســلحة، واتســاع دائــرة املناورات 
البحث  املضادة، يســتمر  واملنــاورات 
عن حلــول لوقف التصعيــد الذي ال 

يتحمله اقتصاد العالم املأزوم أصال.
وأعلنت الصني عن مناورات “فوستوك 
2022” مع روسيا ودول أخرى قريبا، في 

الوقت الذي عرضــت تايوان مقاتلتها 
األكثر تطورا أميركية الصنع من طراز 
“إف 16 في” خالل طلعة ليلية، بينما 
حلَّقت قاذفات أميركية، من طراز “بي- 
2”، بعضها قادر على حمل أســلحة 

نووية، فوق احمليط الهادئ.
وطرح تقرير جمللة “ناشيونال إنترست” 
األميركية، حــالًّ يتمثل بتطبيق منوذج 
“حياد النمســا”، قبل اشتعال األزمة 
الكونغرس  مناقشــة  باحتمال  أكثر 

“الصني  ملبدأ  يتعرض ســلبا  تشريعا 
الواحدة”.

واعتبرت الصني أن واشنطن انتهكت 
هذا املبــدأ بإصرارها علــى إمتام زيارة 
األميركي،  النــواب  مجلس  رئيســة 
نانسي بيلوسي، إلى تايوان، حيث رأت 
الصني فــي تلك اخلطوة دعما ملطالب 

“انفصاليني” باستقالل اجلزيرة عنها.
جتربــة النمســا في 15 مايــو 1955، 
وقعــت الــدول املنتصرة فــي احلرب 

املتحدة،  )الواليــات  الثانية  العامليــة 
االحتاد الســوفيتي، بريطانيا، فرنسا(، 
)النمســا(  املهزومة  الدول  إحدى  مع 
ما اشــتهر باســم “معاهــدة حياد 
النمسا”، بعد خســارة األخيرة بعض 
أراضيها، ورفضها الدخول في حتالفات 
أو نشر قواعد أجنبية على  عسكرية 

أراضيها بعد احلرب.
النمسا  تلتزم  أن  املعاهدة على  وتركز 
بعــدم الدخول في حــرب، مع دعمها 

جهود نزع السالح.
وتعليقــا على إمكانية تكــرار جتربة 
النمسا في تايوان، قال جاسم محمد، 
اخلبير في األمن الدولــي، إنه ال يوجد 
دولة مستقلة  أي تشابه، فالنمســا 
تكتالت  لديهــا  وليســت  ومحايدة، 
دولية، بينما ال تتمتع تايوان مبواصفات 
الدولة، وليســت عضوا باألمم املتحدة، 

وميكن اعتبارها تابعة للصني.
وباملثــل، اســتبعد إيهــاب عبــاس، 

املتخصــص فــي الشــأن األميركي، 
تطبيق حياد النمسا على تايوان، نظرا 
ألن النمسا لم تكن تابعة لدولة أخرى، 
بينما تايوان وفقا للقانون الدولي جزء 
من الصني، ما يجعل مســألة احلياد 

أمرا ال يجوز قانونيا.
وواشــنطن  وعن احتمال تقدمي بكني 
تنازالت حلل األزمــة، أوضح محمد، أن 
الصني لــن تتنازل عن تايــوان حماية 
ملبدأ “الصني الواحدة”، وواشــنطن لن 

تتوقف عــن دعم تايــوان ألنها “ورقة 
ضغط” في يدها.

وفي تقدير عباس، فإن بكني “استحالة 
أن تتنــازل عــن تايوان ألنهــا تتعامل 
مع املســألة مــن منطلــق الكرامة 
واشنطن  “ترى  املقابل  وفي  الوطنية”، 
في تايوان شريكا اقتصاديا المتالكها 
اإللكترونية،  الرقائــق  مصانــع  أكبر 
وهي مسمار جحا لتبرير بقاء القوات 

األميركية في جنوب شرق آسيا”.

الديمقراطية باتت مهددة في معظم دول العالم
نيويورك تايمز: 

الرئيسان الصيني والروسي يعتزمان حضور قمة “العشرين”

أزمة مستمرة
الصين لن تتخلى عن تايوان وأميركا ستواصل اعتبارها شريكا وورقة ضغط
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اعالن4

جمهورية العراق
نقابة الكيميائيني العراقية

املقر العام
العـد / ن/143
التاريخ: 2022/8/17

)اعالن(
فتح باب الترشيح لتشكيل هيئة إدارية جديدة لنقابة 

الكيميائيني العراقيني

تعلن نقابة الكيميائيني العراقيني عن فتح باب الترشيح النتخاب هيئة ادارية جديد لعضوية 
مجلس ادارة النقابة اضافة إلى منصبي النقيب ونائب النقيب وذلك استنادا إلى قانون النقابة 
املرقم 43 لســنة 1970 املعدل ونظامها الداخلي فعلى الراغبني بالترشــيح للهيئة االدارية 
من أعضــاء الهيئة العامة الذين جددوا انتســابهم لعام 2022 مراجعــة مقر النقابة خالل 
أوقات الدوام الرســمي وتسليم طلباتهم إلى اإلدارة مشــفوعة بالسيرة الذاتية واملعلومات 
الشــخصية املطلوبة املدرجة ادناه وذلك خالل شهر واحد اعتبارا من يوم 2022/8/21 ويتوجب 

ان يتوفر باملرشح لعضوية الهيئة االدارية الشروط التالية :
1. أن يكــون عضوا في نقابة الكيميائيني العراقيني من ابوين عراقيني ممن جددوا اشــتراكهم 

لعام 2022.
2. أن ال يكون مشمول بإجراء وضوابط الهيئة العليا للمساءلة والعدالة.

 3. ان ال يكون ضده مؤشر يخل بنزاهته.
4. أن ال يكون محكوم بجرمية مخلة بالشرف وفقا لقانون العقوبات العراقي.

املعلومات املطلوبة
1-  االسم الرباعي واللقب

2-  مكان وتاريخ التولد
3-  اسم االم الثالثي

4-  محل السكن قبل وبعد 2003/4/9
5- نسخة من املستمسكات الشخصية وهوية النقابة مجددة لعام 2022

6- مكان العمل قبل وبعد 2003/4/9
7- رقم املوبايل

8- السيرة الذاتية
 9- طلب حتريري للتقدم بالترشيح ملنصب النقيب أو نائب النقيب أو مجلس النقابة.

االستشارية / رغداء حسن الدجيلي
نقيب الكيميائيني العراقيني 

العراق - بغداد - الصاحلية - شارع دمشق - مقابل متنزه الزوراء موبايل 07730059768
Email: iragi.chemists.syndicate@Gmail.com

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم الشؤون القانونية
)234(

العدد: 2996
التاريخ: 2022/8/18

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م- م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة 
وبكميــة )100( طن قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في الصويرة.. فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية عشرة من صباح 
يوم الثالثاء املوافق 2022/9/6 مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )10،000،000( 
عشرة ماليني دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار 
غيــر قابلة للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو عليه 

املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

-  رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض - اجور خزن بنســبة2/1% من كامل بدل البيع  وملــدة )30( يوم بعدها يحق 

للشركة بيع املال للمرة الثانية. 
- يتحمــل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بــدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع أجور 

التحميل وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض
 عبد اجلبار عباس مشاري
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Public Tender Announcement for Tender No: 026-SC-22-EBS 
Provision of EPCC Service for CPF Diesel Power Station

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 EPCC Service for CPF Diesel Power Station
Tender No.: 026-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 qualified contractor which can conduct detailed design, procurement, installation, testing, 
pre-commissioning, and commissioning and performance test of the facilities. 
And the Scope of Work should include the followings but are not limited to:
* Three sets of packaged diesel generator )11kV, 1250kW(, with neutral earthing resistor and auxiliaries, during power station running, 
generator sets will be 2 working & 1 standby;
* Diesel tank for 20 days of storage and diesel pumps;
* Generator shelter;
* E-house, which includes an 11kV switchgear container and ECS container;
* Cable and cabling system for power station;
* Lighting and small power for power station;
* Earthing & lightning protection system for power station;
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, 11th 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 70,000.00 USD and duration should be 180 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 company 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.

Public Tender Announcement for Tender No: 016-PC-22-EBS 
Provision of Oil Gas Separator Package for FPF

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 Oil Gas Separator Package for FPF
Tender No.: 016-PC-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 Provide Provision of Oil Gas Separator Package for FPF. 
Contractor shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the following:
Materials )Oil / Gas Separator Package）
Three-Phase Separator Package )SK-0301A-22(
Three-Phase Separator Package )SK-0301B-22(
Piping and accessories between the above skids
Inspection and Testing
FAT
Spare Parts
Spare parts for start-up & commissioning.
Spare parts for 2-year continuous operation.
Special tools )if any(
On-Site Service )1 Person(
On-site service
Mobilization
Demobilization
Contractor should supply a separator package with a respective capacity of 40,000BOPD, mainly including 2 sets of 3-phase separator skids and the piping between the 
2 skids, including engineer, procurement, fabrication, inspection and testing, delivery to site and performance guarantee.
The separator vessels, valves, ESDV, flow meters, and instruments must be imported from Western Europe, USA, Canada, and Japan, in case that manufacturers with 
origins mentioned in above owned factories in other countries, they should give a commitment that those factories’ products are in same technical specifications & 
performances, and subject to all productional and supervisory standards used in parent factory.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in 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 Mr. Pan Youjun panyoujun@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.
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. 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.
3. 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, 20th 
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 30,000.00 USD and valid for 120 days from the closing date )separate enveloped(.
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. 3 days before the bid submission 
deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@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.

إعالن املناقـصة املرقمة )2022-19( اإلعالن الثاني
اعمال )بناء ملحق قسم التدريب داخل شركة غاز الشمال(

طلبية الشراء املرقمة 2022/323
ضمن تخصيصات املوازنة الراسمالية لسنة /2022

تبويب املشروع ح/ 112

تعلن شــركة غاز الشــمال )شــركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء ملحق قسم 
التدريب داخل شركة غاز الشمال( وحســب اخملططات وجدول الكميات والشروط واملواصفات 
املذكورة في اصل الطلب، فعلى الشــركات التي تتوفر فيها شــروط املشاركة مراجعة أمانة 
الصندوق في الشــركة الكائنة على طريق كركوك/ بيجي للحصول على الشروط واملواصفات 
مطبوعة على قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )150,000( فقط مائة وخمسون الف دينار عراقي غير 
قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في نفس اليوم من تاريخ الغلق في الساعة 
)الواحدة ظهرا( وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من احلضور في االعتراض 
بقرار اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في اســتعالمات الشــركة، علما 
ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الســاعة )الواحدة ظهرا( من الدوام الرسمي ليوم )االحد( املوافق 
2022/9/4 وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه املناقصة 
دفع اجور اإلعــالن علما بأن الكلفة التخمينية تقدر مببلــغ )138،913،000( فقط مائة وثمانية 
وثالثون مليون وتســعمائة وثالثة عشــر الف دينار عراقي وســيتم  عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة 
على استفســارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم )االثنني( املوافق 2022/8/29 

وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام

مالحظة/
.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

على مواقع التواصل االجتماعي
2 - ميكنكم في أثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل موقعيا.
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 8998
التاريخ: 2022/8/18

اعادة إعالن مناقصة رقم )76( لسنة 2022

استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.
الحقا بكتاب االعالن املرقم بالعدد 6892 في 2022/6/26.

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء دور واطئة الكلفة في قضاء العمارة 
115 دار( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة  استراتيجية التخفيف من الفقر لسنة 2019(  وبكلفة تخمينية مقدارها )4،345،672،174( 
اربعة مليار وثالثمائة وخمسة واربعون مليون وستمائة واثنان وسبعون الف ومائة واربعة وسبعون دينار عراقي الغيرها ومبدة تنفيذ أمدها 

)360( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة- بناية محافظة ميسان- الطابق األول- قســم العقود احلكومية(، وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مدير شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية والبالغة )43،457،000( )ثالثة واربعون مليون واربعمائة وســبعة وخمســون الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة 

ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ قسم 

العقود احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية. 
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حالة املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم 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 ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حالة رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي 
عقد الشــراكة 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.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قســم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )700,000( )سبعمائة الف دينار عراقي 

ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يــوم )االربعاء( املصادف )2022/8/31( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/9/1( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا 
صادف يوم فتح العطاءات عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على 
ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشــر االعالن، وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/8/25( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة: يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود التجهيز الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 70
التاريخ: 2022/8/18 

م/ إعالن أول

عمــال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار أمالك مديرية بلدية )الطار(  عدد )27( وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من 
القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان 
البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني 
حيدر محسن جري 
مدير بلديات محافظة ذي قار

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية مببلغ )325،925،414( دينار عراقي1. مهندس )مدني(/ عدد )2(
 القياسية

2. مهندس )كهرباء(/ عدد )1(
2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز 

)10(  سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )1،303،701،653( دينار عراقي

2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3.مالحظ فني /عدد )2(
)اخلامسة/ انشائية( واجازة ممارسة مهنة

االحد 21 آب 2022 العدد )4957(

Sun .21 Aug. 2022 issue )4957(

 اسمت
القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكالدائرة

 500,000 خمسمائة الف دينار سنتنيحانوت رقم 5جزء من 1266/27الطار1

 310,000 ثالثمائة وعشرة االف دينارسنتنيحانوت رقم 6جزء من 1266/27الطار2

 500,000 خمسمائة الف دينارسنتنيحانوت رقم 7جزء من 1266/27الطار3

 310,000 ثالثمائة وعشرة االف دينارسنتنيحانوت رقم 8جزء من 1266/27الطار4

 500,000 خمسمائة الف دينارسنتنيحانوت رقم 9جزء من 1266/27الطار5

180,000 مائة وثمانون الف دينارسنتنيحانوت رقم 10جزء من 1266/27الطار6

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 7جزء من 690/27الطار7

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 8جزء من 690/27الطار8

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 9جزء من 690/27الطار9

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 10جزء من 690/27الطار10

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 7جزء من 690/27الطار11

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 8جزء من 690/27الطار12

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 10جزء من 690/27الطار13

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 12جزء من 690/27الطار14

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 14جزء من 690/27الطار15

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 15جزء من 690/27الطار16

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنوات حانوت رقم 16جزء من 690/27الطار17

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 18جزء من 690/27الطار18

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 19جزء من 690/27الطار19

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 23جزء من 690/27الطار20

180,000 مائة وثمانون الف دينار ثالث سنواتحانوت رقم 26جزء من 690/27الطار21

 رصيف الشارعالطار22
 250,000 مائتان وخمسون الف دينار ثالث سنواتكشك رقم 1274/271

 رصيف الشارعالطار23
 250,000 مائتان وخمسون الف دينار ثالث سنوات كشك رقم 1274/272

 رصيف الشارعالطار24
 250,000 مائتان وخمسون الف دينار ثالث سنوات كشك رقم 1274/273

 رصيف الشارعالطار25
 250,000 مائتان وخمسون الف دينار ثالث سنوات كشك رقم 536/273

 رصيف الشارعالطار26
 250,000 مائتان وخمسون الف دينار ثالث سنوات كشك رقم 536/274

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينار ثالث سنواتساحة غاز1227/27الطار27



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

تراجعــت أســعار النفــط خالل 
يومني من  بعــد  أمــس،  تعامالت 
تســجيلها مكاســب، لتتكبــد 
خسارة أســبوعية إثر ضغوط من 
قوة الــدوالر ومخاوف مــن تباطؤ 
ابدى  وقت  فــي  العاملي،  االقتصاد 
تفاؤله بتعافي الطلب على النفط 

في العام املقبل
ونزلــت العقود اآلجلــة خلام برنت 
97 ســنتا أو بنســبة 1 في املائة 
للبرميــل  دوالر   95.62 مســجلة 
بحلــول الســاعة 08:26 بتوقيت 
جرينتــش، كما ســجل خام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 89.59 
دوالر للبرميل بتراجع 91 سنتا، أي 

بنسبة 1 في املائة.
ووفقــا لـ”رويترز”، ســجلت عقود 
خســائر  القياســيني  اخلامــني 
أســبوعية تقترب مــن ثالثة في 
املائة، وتسببت قوة الدوالر في زيادة 
تكلفــة النفط حلائــزي العمالت 
األخرى، بينما شــهدت األســهم 

اآلسيوية واألوروبية انخفاضا.
وفي مؤشــر على انحسار اختناق 
إمــدادات النفط، قلت الفجوة بني 
الســعر الفوري لبرنت وثاني أقرب 
اآلجلة  للعقود  اســتحقاق  شهر 
مبقدار خمسة دوالرات تقريبا عنها 

في نهاية متوز.
مؤسســة  في  محللــون  وقــال 
وتأثيره  العاملي  “الركــود  بي.في.إم 
فــي الطلب فــي صــدارة ومركز 
اخملاوف احلالية نظــرا إلى البيانات 
الضعيفــة القادمة مــن الواليات 
والصني”.  اليورو  ومنطقة  املتحدة 
منو  تباطــؤ  “مؤشــرات  وأضــاف 
تكبح  وقــد  االقتصــاد مهيمنة، 

الطلب على النفط”.

تراجع  األسعار،  انخفاض  من  وحد 
األمريكية بشــدة  اخلام  مخزونات 
مع تصدير كمية قياســية بلغت 
خمســة ماليني برميل من النفط 
يوميا في األسبوع األخير مع تلقي 
شــركات النفــط طلبا مــن دول 
أوروبية تســعى إلى تعويض اخلام 

الروسي.
قــال هيثم الغيــص األمني العام 

املصدرة  الــدول  ملنظمة  اجلديــد 
إزاء  “إنــه متفائل  “أوبك”،  للبترول 
العام  فــي  النفط  علــى  الطلب 
املقبــل”، وأضــاف قبــل اجتماع 
ســيعقد في اخلامس من أيلول أن 
“أوبــك حريصة علــى ضمان بقاء 

روسيا ضمن حتالف أوبك +”.
وأوضــح أن صانعي السياســات 
غير  واالســتثمارات  واملشــرعني 

الكافية في قطــاع النفط والغاز 
كلها أمور مســؤولة عــن ارتفاع 

أسعار الطاقة وليس املنظمة.
وقال “إن أوبك +، التي تضم موردي 
نفط آخرين مثل روســيا، قد تلجأ 
املقبل في سبتمبر  في اجتماعها 
إلى خفــض اإلنتاج إذا لــزم األمر، 
وميكننا زيادته عنــد الضرورة، كل 
هذا يتوقــف على كيفيــة تطور 

األمور”.
وفــي تعامــالت البارحــة األولى، 
حصلت أســعار اخلــام على دعم 
من بيانات إلدارة معلومات الطاقة 
اخملزونات  تراجع  أظهرت  األمريكية 
فــي الواليات املتحــدة 7.1 مليون 
برميــل في األســبوع املنتهي في 
بتوقعات  مقارنة  أغســطس،   12
بانخفاض قــدره 275 ألف برميل، 

بينمــا بلغت الصادرات خمســة 
ماليــني برميل يوميــا، وهو أعلى 

مستوى على اإلطالق.
ويحــذر محللــون مــن أن احلظر 
على  األوروبي  االحتــاد  فرضه  الذي 
اخلام الروســي املنقول بحرا بداية 
من ديســمبر املقبل وعلى واردات 
املنتجات في أوائل العام املقبل قد 
يؤدي إلى خفض اإلمدادات بشكل 

كبير ورفع األسعار.
لكن في الوقت احلالي، بدأت روسيا 
في زيادة إنتاج النفط تدريجيا بعد 
ومع  بالعقوبات  املتعلقــة  القيود 
قيام املشــترين اآلســيويني بزيادة 
إلى  موسكو  دفع  ما  املشــتريات، 
رفع توقعاتها لإلنتــاج والصادرات 
حتى نهاية 2025، حسبما أظهرت 

وثيقة لوزارة االقتصاد.
ومن املتوقع أن ترتفع إيرادات روسيا 
من صــادرات الطاقة بنســبة 38 
فــي املائة هذا العــام، فيما يرجع 
جزئيا إلى ارتفــاع صادرات النفط، 
وفقــا للوثيقة، في إشــارة إلى أن 
اإلمــدادات مــن الدولة لــم تتأثر 
بالقدر الذي توقعته األســواق في 

البداية.
تراجعت سلة خام  آخر،  من جانب 
 95.73 ســعرها  وســجل  “أوبك” 
دوالر للبرميــل، مقابل 97.44 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
“أوبك” اخلميس  املصدرة للبتــرول 
إن “ســعر الســلة، التــي تضم 
من  خاما   13 أســعار  متوسطات 
إنتاج الــدول األعضاء في املنظمة 
حقق ثالــث تراجع علــى التوالي 
عقب عدة ارتفاعات ســابقة، وإن 
السلة خسرت نحو ستة دوالرات، 
مقارنة باليوم نفسه من األسبوع 
 101.29 املاضي، الذي سجلت فيه 

دوالر للبرميل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات اليــوم زيادة واردات 
الصــني مــن النفــط اخلــام من 
السعودية الشهر املاضي باملقارنة 
مع يونيو إلــى 6.56 مليون طن أو 
1.54 مليــون برميل يوميا ولكنها 
ال تزال أقل قليال من مستواها قبل 

عام.
وأظهــرت بيانات من اإلدارة العامة 
واردات  أن  الصينيــة  للجمــارك 
النفط الروسي بلغت 7.15 مليون 

طن، بزيادة 7.6 في املائة عن العام 
التي  املاضي مبا في ذلك اإلمدادات 
أنابيب شرق  يتم ضخها عبر خط 
سيبيريا واحمليط الهادي والشحنات 
املنقولة بحرا من موانئ روسيا في 
أوروبا والشــرق األقصى بحســب 

بحسب رويترز..
ومــع ذلــك ، كانــت اإلمــدادات 
الروســية في يوليــو والتي تعادل 
1.68 مليون برميل يوميا أقل  نحو 
املسجل  القياسي  املســتوى  من 

في مايو والذي يقترب من مليوني 
برميــل يوميا. وتعــد الصني أكبر 

مشتر للنفط لروسيا.
الواردات من روســيا  وبلغ إجمالي 
 48.45 اآلن  العام حتــى  بداية  من 
مليون طن، بزيادة 4.4 في املائة عن 
العــام املاضي، رغــم أنها ما زالت 
تأتــي وراء الســعودية التي وردت 
أقل  أو  49.84 مليــون طن  للصني 
واحد في املائة عن مســتوى العام 

املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــر تقرير صحفي أن متوســط 
تكلفة الكهرباء سوف يرتفع بواقع 
نحو 30 في املائة بالنسبة للمنازل 

في سويسرا في 2023.
وقال ناطق باســم رابطة شركات 
السويســرية لصحيفة  الكهرباء 
تاجس أنتسايجر “نصف الشركات 
سوف ترفع األسعار للمنازل بواقع 

30 في املائة أو أكثر”.
ومثلما هو احلال بالنســبة للكثير 

ترتفع  أوروبــا،  فــي  املناطــق  من 
تكاليــف الكهرباء في سويســرا 
بســبب تراجــع إمــدادات الغــاز 
الطبيعي عقب التدخل العسكري 
الروســي في أوكرانيا. ولكن نظرا 
ألنه يتم توليد أغلب الكهرباء من 
والنووية،  الكهرومائيــة  الطاقــة 
فصدمة األســعار أقــل منها في 

الدول اجملاورة.
ونقلت وكالــة بلومبرج لألنباء عن 
الصحيفــة أن الزيادة في أســعار 

الكهرباء ســوف تصــل إلى نحو 
 328.39( سويســري  فرانــك   315
دوالرا( سنويا ألسر تعيش في شقة 
من خمس غــرف. وتواجه األعمال 
التجارية مثل اخملابــز الكبيرة زيادة 
تكاليف الطاقة بواقع نحو عشرة 

آالف فرانك.
تفاصيل  عن  الكشف  يتم  وسوف 
الزيــادة في نهاية الشــهر، مبجرد 
موافقة الشــركات املشغلة على 

األسعار اجلديدة.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أظهرت بيانات مت احلصول عليها من 
مصادر جتاريــة وصناعية عن تراجع 
صــادرات العراق النفطية الى الهند 
بنســبة أكثر من %9 في شهر متوز 
املاضي. ووفقــاً للبيانات، فإن “الهند 

بشــكل عام )ثالث أكبر مســتورد 
العالم(  فــي  للنفط  ومســتهلك 
شحنت نفًطا أقل بنسبة ٪3.2 في 
متوز عند 4.63 ماليني برميل يومًيا من 
حزيران حيث خططت بعض املصافي 
للتحول فــي الصيانة اعتبارًا من اب 

“حصة  أن  البيانات  وأظهرت  اجلاري”. 
إجمالي  األوســط في  الشرق  نفط 
بشــكل  تراجعــت  الهنــد  واردات 
طفيــف في متــوز، حيــث خفضت 
الدولة مشترياتها من العراق بنسبة 
٪9.3 مــن حزيران إلى أقل من مليون 

برميل في اليوم للمرة األولى في 10 
أشــهر إال أنها ظلت باملرتبة األولى 
كأكبر مصدر للنفط الى الهند”. في 
حني ارتفعت واردات الهند النفطية 
من السعودية بنســبة 25.6 باملائة 
إلى 824.700 برميــل يوميا في متوز 

وهو أعلى مســتوى في ثالثة أشهر 
بعــد أن خفض املنتج ســعر البيع 
الرســمي في حزيران ومتــوز مقارنة 
بشــهر آيار، اال انهــا ظلت اململكة 
العربية السعودية في املرتبة الثالثة 
بني موردي الهند بعد كل من العراق 

 877.400 الهند  وشــحنت  وروسيا. 
الف برميــل يوميا مــن النفط من 
روســيا في متوز، بانخفــاض حوالي 
اســتمرار  مع  حزيــران،  عــن   7.3٪
بعد  للنفط  مورد  كأكبر  موســكو 

العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد :
الــدوالر  صــرف  أســعار  ارتفعــت 
العراقي  الدينــار  مقابل  األمريكــي 
في  السبت،  امس  بشــكل طفيف، 

البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد. 
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصتي 
الكفاح واحلارثية املركزيتني في بغداد، 
سجلتا امس الســبت ، سعر صرف 

 100 دينــاراً مقابل كل   148100 بلغ 
أن أسعار يوم اخلميس  دوالر، موضحاً 
 148050 قد ســجلت  كانت  املاضي 
دينار مقابل 100 دوالر. وأشــار املصدر 

إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت 
في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
فــي بغداد، حيــث بلغ ســعر البيع  
148500 دينار لــكل 100 دوالر، بينما 

بلغت أسعار الشــراء 147500 دينار. 
أمــا في اربيل  فــان بورصة الدوالر ال 
تتداول ايام العطل الرسمية فيها، اال 
احمللية  باألسواق  الصيرفة  ان محالت 

تداولت الدوالر فيها حيث بلغ ســعر 
البيع 148225 دينارا مقابل 100 دوالر 
وسعر الشــراء 148125 دينارا مقابل 

100 دوالر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقع خبــراء األســواق املاليــة ارتفاع 
معدل التضخم في منطقة اليورو عن 
املستوى الذي يستهدفه البنك املركزي 

األوروبي وهو 2 في املائة بنسبة كبيرة.
وبحسب املســح الذي أجراه معهد “زد.

إي.دبليو” األملاني للدراسات االقتصادية، 
فإن أغلب خبراء أســواق املال أقل تفاؤال 
في  املســتهلك  أســعار  آفاق  بشــأن 
منطقة العملــة األوروبية املوحدة التي 
تضم 19 دولة مــن دول االحتاد األوروبي، 
التي  املركزي  البنــك  بتقديرات  مقارنة 
أظهرت أن معدل التضخم ســيتراجع 
إلى أعلــى قليال من 2 فــي املائة خالل 

.2024
ونقلــت وكالة “بلومبيــرج” لألنباء عن 
بيان املعهــد القــول “إن أغلب احملللني 
يتوقعــون وصول معــدل التضخم في 
منطقة اليورو خالل العــام احلالي إلى 
7.5 فــي املائة ثم يتراجــع إلى 4.5 في 

املائة في العــام املقبل و3 في املائة في 
العام التالي”.

ويرى أغلــب احملللني أن أســعار الطاقة 
واحلاصــالت واملــواد اخلام هي الســبب 
توقعاتها ملعدل  وراء تعديــل  الرئيــس 
األوروبية  العملة  التضخم في منطقة 
املوحدة، كما يرى 43 في املائة من اخلبراء 
أن السياســة النقديــة للبنك املركزي 
األوروبــي من أســباب زيــادة الضغوط 

التضخمية.
وكان مارتينــس كازاكس عضو مجلس 
محافظي البنك املركــزي األوروبي، قال 
قبــل أيــام، “إن البنك ســيواصل زيادة 
أســعار الفائدة للحد من ارتفاع معدل 

التضخم في منطقة اليورو”.
وأضــاف “في هذه اللحظــة ما نراه هو 
أن معدل التضخم مرتفع بشــكل غير 

مقبول”.
وتابع “فــي البداية خفض برامج الدعم 
املالي، وفي األشــهر القليلــة املاضية 

رفعنا أســعار الفائدة بنســب كبيرة، 
وسنواصل زيادة أســعار الفائدة بهدف 
بــأن يصبح  للتضخم  الســماح  عدم 
راســخا”. وأكــد كازاكس وهــو أيضا 
محافــظ البنــك املركــزي الالتفي أنه 
سيكون من املؤلم بصورة أكبر السماح 
باســتمرار معــدل التضخــم املرتفع، 
“ولكــي نكافح التضخــم علينا أيضا 
تبني سياسات مالية وهيكلية جديدة”.
وأشار إلى أن التضخم في بالده بلغ أكثر 
من 20 في املائة، مؤكدا أن السياســة 
كانون  منذ  بالفعــل  أصبحت  النقدية 

األول املاضي أكثر تشددا.
النهائية  البيانات  أظهرت  النمسا  وفي 
ارتفــاع تضخم  اإلحصاء  من مكتــب 
أسعار املستهلك أكثر مما مت تقديره أوال 
في متوز. وارتفعت أسعار املستهلك 9.3 
في املائة على أســاس سنوي في يوليو، 
بعد زيــادة 8.7 في املائة في حزيران وبلغ 
التضخم فــي التقدير األولــي 9.2 في 

املائة. وتعد بيانــات أحدث تضخم هي 
األعلى منذ شباط 1975.

وقال توبياس تومــاس مدير عام مكتب 
اإلحصاء “ما زالت أقوى العوامل احملركة 

للتضخم هي أسعار الوقود”.
وأضــاف “زيــادة األســعار ملحوظــة، 
باألخص في التســوق األسبوعي، وكان 
ارتفاع أسعار سلة السلع املصغرة التي 
تشــمل أيضا الوقود، إضافة إلى الغذاء 
التضخم  مــن ضعف  أعلى  واخلدمات، 
العام في يوليو الذي وصل إلى 19.1 في 
املائة”. وتابع “زاد مقياس االحتاد األوروبي 
للمؤشرات املنسقة ألسعار املستهلك 
9.4 في املائة على أســاس ســنوي في 
يوليــو، عقب زيــادة 8.7 فــي املائة في 
الشهر الســابق. ووفقا للتقدير األولي 
ألسعار  املنســقة  املؤشــرات  ارتفعت 
املستهلك 9.3 في املائة. وبحذف الوقود 
واألغذيــة والطاقــة واملطاعــم، وصل 

التضخم إلى 3.7 في املائة في يوليو.

رئيس أوبك+ : متفائلون بتعافي
الطلب على النفط في العام المقبل

على الرغم من تراجع األسعار

بغداد ـ الصباح الجديد :
أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة سعرية 
األسبوع املاضي، لتلحق بخسائر االسعار خلام 

برنت واالمريكي.  
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له 
من امس األول اجلمعة على ارتفاع مبقدار 1.96 
دوالر ليصــل الى 91.09 دوالراً، اال انه ســجل 
خسارة اسبوعية بلغت 2.51 دوالرا، مبا يعادل 

.2.68%
وأغلق خام برنت في آخر جلســة على ارتفاع 
في آخر جلســة له امس األول اجلمعة، مبقدار 
13 سنتا ليصل الى 96.72 دوالراً، إال أنه سجل 
خسارة اسبوعية بلغت 1.43 دوالر او ما يعادل 

.% 1.46
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
علــى ارتفاع أيضــا في آخر جلســة من يوم 
اجلمعة مبقدار 27 ســنتا ليصــل الى 90.77 
دوالراً للبرميل، اال انه سجل خسارة اسبوعية 

ايضا بلغت 1.32 دوالر أو ما يعادل 1.43%.
وشــهد األســبوع املاضي تذبذبا في أسعار 
النفطية  اخملزونــات  انخفــاض  مــع  النفط 
االمريكيــة يقابلهــا توقــع زيــادة املعروض 
النــووي االيراني  مع امكانية احيــاء االتفاق 

االمريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت خلية اإلعــالم احلكومي العراقي، امس 
الســبت، بأن وزارة املوارد املائية اســتخدمت 
تقنية “اللحاف اخلرســاني” بتبطني املشاريع 

االروائية، وذلك ألول مرة في البالد.
وقالت في بيان، إنها “تعلن اســتخدام تقنية 
اللحاف اخلرســاني بتبطني املشاريع االروائية 
من قبل مديرية صيانة مشــاريع الري والبزل، 

إحدى تشكيالت وزارة املوارد املائية”.
وأشــارت اخلليــة، إلــى أن مــالكات مديرية 
صيانة مشــاريع ري وبزل محافظة واســط، 
التابعة إلى الهيئة العامة لصيانة مشــاريع 
التبطني  احملافظة، باشــرت بتنفيذ عمليــة 
التبطني  تقنية  باستخدام  الدجيلي،  ملشروع 
باللحاف اخلرســاني املستخدمة ألول مرة في 
البالد، حيث يســتمر العمل بوجود املياه مما ال 
يتســبب بقطعها عن املستفيدين من النهر 
وهي من الطرق احلديثة املستخدمة في مجال 
التبطني في الوقت احلاضر لتقليل الضائعات 

املائية في ضوء قلة الواردات املائية.
وتضمن العمل، بحسب بيان اخللية، استخدام 
نسيج متخصص يســمى اللحاف اخلرساني 
يتكــون من طبقتني متصلتــني من القماش 
اجليوتكسايل تشــبة اللحاف ويضخ بداخلة 
الكونكريت، مبينة أن هذه الطريقة تستخدم 
في األنهر الواسعة داخل املدن املزدحمة، التي 

ال ميكن عمل بديل أروائي لها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة الصعبــة للــدوالر األمريكي خالل 
األســبوع املاضي أكثر من مليار و300 مليون 

دوالر. 
وذكــر مصدر صحفــي ، أن البنك املركزي باع 
خالل االســبوع املاضي لأليام اخلمســة التي 
فتح بها املــزاد، وابتــداء من االحــد ولغاية 
اخلميس، مليارا واحدا و341 مليونا و908 االف 
و781 دوالرا مبعدل يومي بلغ 268 مليونا و381 
الفــا و756 دوالرا، منخفضا مبقدار %1.11 عن 

االسبوع الذي سبقه. 
واضاف املصدر ان اعلى مبيعات للدوالر خالل 
األسبوع املاضي كان ليوم االربعاء حيث بلغت 
فيها املبيعات 293 مليوناً و9 اآلف و739 دوالراً، 
فيمــا كانت اقل املبيعات ليــوم الثالثاء التي 
بلغــت فيها املبيعــات 240 مليونا و171 الفا 

و921 دوالرا. 
واشــار الى ان معظم هــذه املبيعات ذهبت 
على شــكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 
اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع الــدوالر احملول 
حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى البيع 

النقدي  1460 دينارا لكل دوالر.

خام البصرة يغلق على 
خسائر األسبوع الماضي

العراق يتبع تقنية حديثة 
لتبطين مياه األنهر

مبيعات البنك المركزي 
تتجاوز المليار و300 
مليون دوالر في إسبوع

زيادة واردات الصين النفطية من 
السعودية في يوليو مقارنة   مع يونيو  

تكاليف الكهرباء في سويسرا
 ترتفع 30 % العام القادم

تراجع صادرات العراق النفطية الى الهند في تموز

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدوالر في بغداد 

سياسة »المركزي« سبب لزيادة الضغوط

الخبراء أقل تفاؤال بآفاق األسعار في منطقة اليورو 

االحد 21 اب 2022 العدد )4957(

Sun. 21 Aug. 2022 issue )4957(



جمهورية العراق 
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رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
املوفقية

العدد: 97
التاريخ: 2022/4/21 

اعالن
الى // رفعت جابر مهدي

قدمــت طالبــة احلجــة )ملكــه 
حســن علي( طلبا لهذه احملكمة 
تطالب فيها نصبهــا قيما عليك 
لفقدانــك بتاريــخ 2015/5/7 وحلد 
االن رغم البحث والتحري فلم يتم 
تبليغك  تقرر  عليــه  العثور عليك 
في صحيفتــن محليتن ملراجعة 
محكمتنا خالل فترة خمسة عشر 
يوما اذا كنت داخل القطر العراقي 

وثالثون يوما اذا كنت خارج القطر 
القاضي 
حسام كرمي الغريباوي

فقدان هوية 
فقدت الهوية الصادرة من 
لتجارة  العامة  الشــركة 
املواد الغذائية / فرع االنبار 
بأســم/ حســام محمود 
عليها  يعثر  فمن  رشــيد 

تسليمها ملصدرها .

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من 
كلية فنون جميلة / قسم 
باسم عباس علي  املسرح 
خضيــر علــى مــن يعثر 
الى  تســمليها  عليهــا  

جهة االصدار.

7 اعالن

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة االولى / مناقصة جتهيز مادة هيدروكسيد الصوديوم )NaOH( السائل لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي
1st Announcement for Provision of Supplying Liquid Sodium Hydroxide )NaOH( for CPF in AHDEB Oilfield

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)015/PC/22( :رقم املناقصة

 )NaOH( تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز مادة هيدروكسيد الصوديوم
الســائل لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات و املكاتب املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية 
األشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر 

امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمن األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة طبق االصل ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )7000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي 
العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمن في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )سنة( من تاريخ غلق 

املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء 

وثائق املناقصة.
4. في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية مع النموذج قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )7000 $(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب ان 
توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. على جميع الشركات تقدمي منوذج في 3 عبوات )100 ملليتر/ عبوة( من مصنع واحد.
7. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم األربعاء املوافق 07\09\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد 
ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان 

جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
8. في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 05\09\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور او 

تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
9. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 10. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم ممانعة 

من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

To: mohanad@petroalwaha.com 
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com:ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية

محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة االولى/ مناقصة جتهيز مادة أحادي إيثيلني جاليكول)MEG(  ومادة امليثيل ثنائي إيثانوالمني )MDEA( لوحدة املعاجلة 
املركزية في حقل االحدب النفطي

1st Announcement for Provision of Supplying MEG and MDEA for CPF in AHDEB Oilfield
نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(

)016/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز مادة أحادي إيثيلن جاليكول )MEG( ومادة 
امليثيل ثنائي إيثانوالمن MDEA لوحدة املعاجلة املركزية في حقل االحدب النفطي فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات و املكاتب املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة 
\ قســم العقود( بنية األشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل 

مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع. 
على جميع املتقدمن األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة تأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )10,000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي 
العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املساهمن في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 أشهر( من تاريخ غلق 

املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء 

وثائق املناقصة.
4. في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )10000 $(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب ان 
توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم االربعاء املوافق 07\09\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد 
ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان 

جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 05\09\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور او 

تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم ممانعة 

من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 ahmed01@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

AL-WAHA Petroleum CO., LTD AL-WAHA Petroleum CO., LTD

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 21625
التاريخ: 2022/8/18

إعالن الول مرة 
على حساب إيرادات املنافذ احلدودية لسنة 2022)وفقا لوثيقة عقود التجهيز( 

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

عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في ادناه  وبأسلوب املنافصة العامة .
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل (

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل )أوقات الدوام 
www. وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات يتم نشــر نتيجة املناقصة والتبليغ على املوقع cd@wasit.iq الرســمي(او عبر البريد االلكتروني

 wasit.iq
4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه على  جميع املتطلبات املثبتة في ) ورقة بيانات العطاء ( .

5. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافيــة طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ 
مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة ال يستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

6. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار 
اليه في الكشــف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبن حركة التدفق املالي الخر ســنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف 
املصرفــي الصادر مــن احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معن دون وجود أي حركــة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي 
الســيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( و ال يعتمد كتاب املصرف الذي يتضمن عبارة )بعدم ترتب أي 

اثر مالي او قانوني ناجت عن هذا الكتاب ( أي يجب ان ال يكون مشروطا  .
7.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ) اخلميس ( 
املصادف 9/1 /2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبن باحلضور في العنوان التالي )واســط / الكوت / شــارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واســط /الطابق األول قاعة االجتماعات ( في الساعة 

الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف1 /2022/9.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو ســفتجة أو صك مصدق (  معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة 
واحمللية)هيئة االعمار( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي  ويحمل عنوان البريد 
االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم 
مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمن في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة ( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال 

لدى املنصة االلكترونية  وبخالفة يستبعد العطاء .
9. يتم  شــراء وثائق املناقصة و تســليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض حصرا او من الوكيل اذا كان احد مساهمي الشركة  او بصيغة شهادة 

تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(.
10. 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 (.
11. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

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

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

بجميع متطلباته وشروطه  وعلى املناقصن ملئ احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .
13.يحق جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى 

في حالة عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك .
14- سوف يتم عقد مؤمتر للمشروع بتاريخ 25-8-2022 في ديوان محافظة واسط  -قسم اخلدمات اإلدارية الساعة العشرة صباحا .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

اعالن
قدم املدعي

 )مطر صالح جويح(
طلبــا يــروم فيــه تبديل 
)الدليمي(  مــن  )اللقــب( 
الى )احلمدانــي( فمن لديه 
اعتــراض علــى الدعــوى 
مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )خمسة عشر 
يوما( وبعكسه سوف ينظر 
املادة  احكام  وفق  بالدعوى 
)22( مــن قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 

.2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

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

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

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:3936\ش\2022 

الى املدعى عليه
 مهيمن هيثم حميد

اقــام املدعــي )هيثم حميــد زيدان( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
فيها دعوتك للمرافعة واحلكم بقطع 
النفقــة وجملهوليــة محــل اقامتك 
حسب اشــعار مختار محلة مجمع 
الشــهيده اسراء الســكني واملرفق 
بكتاب مركز شــرطة العــزة بالعدد 
تبليغك  تقرر   2022/8/17 فــي   9609
محليتــن  صحيفتــن  بواســطة 
رسميتن يوميتن للحضور امام هذه 
احملكمــة بتاريخ 1\9\2022 الســاعة 
وعند عدم حضورك  التاسعة صباحا 
او من ينوب عليك قانونا ســوف جتري 
وحســب  غيابيا  بحقــك  املرافعــة 

األصول.
القاضي 
احمد حامد الكالبي

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 194
التاريخ/ 2022/7/24

إعالن
بناًء على طلب املدعي )جســاب 
حالل طعيمه( والذي يطلب من 
خالله تبديل )اسم( من )جساب( 
الى )جاســم( واستنادا ألحكام 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لســنة 2016 
اجلريدة  فــي  نشــر طلبه  تقرر 
الرسمية فمن له حق االعتراض 
املديرية  مراجعــة  الطلب  على 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشــر وعكسه سينظر 

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

محكمة جنح صالح الدين/ 
النزاهة

العدد: 169/ج نزاهة/2022
التاريخ: 2022/8/17

)اعالن(
الى املتهم )صالح تقي محمد 
جاسم اخلفاجي( تقرر تبليغك 
 2022/9/20 يــوم  باحلضــور 
الجراء محاكمتك في الدعوى 
169/ج  املرقمــة  اجلزائيــة 
املادة  احكام  وفق  نزاهة/2022 
رقم  العقوبات  331 من قانون 
111 لســنة 1969 املعــدل او 
اقرب  الى  نفســك  تســليم 
مركز شــرطة وفي حال عدم 
احملاكمة  ســتجري  حضورك 

بحقك غيابيا وفق االصول.
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2327/ج/2022
التاريخ: 2022/8/15

م/ إعالن
الى املتهمن الهاربن كل من:

1- وحيد فندي روضان / يسكن املوصل 
– الشرقاط  2- جاسم محمد عطا / 

يسكن بغداد – الكاظمية 
بالنظر الى مجهولية محل اقامتكما 
متهمان  ولكونكما  احلاضــر  بالوقت 
2327/جنح/2022  املرقمــة  بالقضية 
وفق احكام املــادة )1/456/أ( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغكما باالعالن 
محليتن  صحيفتــن  طريــق  عــن 
للحضور أمام هــذه احملكمة في يوم 
احلضور  عدم  حالــة  وفي   2022/9/15
ســوف جتري احملاكمة غيابيا بحقكما 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 69
التاريخ: 2022/8/17

م/ إعالن  ثاني/ نكول 

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )سوق الشيوخ، كرمة 
بني سعيد( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )32( فعلى الراغبن باالستئجار مراجعة محاسب 
البلدية خالل مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة 
ال تقــل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة 
انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

اسم املناقصةرقم املناقصةت
 الكلفة

التخمينية
)دينار(

مدة االجناز
 مبلغ ضمان

العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف
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 جتهيز عجالت لديوان12022-1-45
1000,000ممتاز9059,٣40,000 يوما1,978,000000 محافظة واسط

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(سنة واحدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

000،725 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/66بلدية سوق الشيوخ1

500،000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتكشك526/84بلدية سوق الشيوخ2

٣٣0،000 ثالثمائة وثالثون الف دينارثالث سنواتكشك526/175بلدية سوق الشيوخ٣

٣٣0،000 ثالثمائة وثالثون الف دينارثالث سنواتكشك526/176بلدية سوق الشيوخ4

٣60،000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/268بلدية سوق الشيوخ5

٣60،000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/277بلدية سوق الشيوخ6

1،090،000 مليون وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2٣4/526/10بلدية سوق الشيوخ7

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت2٣4/526/٣0بلدية سوق الشيوخ8

8،650،000 ثمانية ماليني وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتملعب خماسي6654/5بلدية سوق الشيوخ9

46،000،000 ستة واربعون مليون دينارسنة واحدةساحة وقوف سيارات567/٣/11بلدية سوق الشيوخ10

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارسنة واحدةكشك6654/5/86بلدية سوق الشيوخ11

1،770،000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/15٣بلدية سوق الشيوخ12

1،770،000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/154بلدية سوق الشيوخ1٣

1،770،000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/155بلدية سوق الشيوخ14

1،770،000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/156بلدية سوق الشيوخ15

1،770،000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/158بلدية سوق الشيوخ16

1،770،000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/176بلدية سوق الشيوخ17

1،770،000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/20٣بلدية سوق الشيوخ18

1،000،000 مليون دينارثالث سنواتكشك6654/5/6بلدية سوق الشيوخ19

1،000،000 مليون دينارثالث سنواتكشك6654/5/8بلدية سوق الشيوخ20

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت128٣/50/6كرمة بني سعيد21

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت128٣/50/7كرمة بني سعيد22

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1874/50/8كرمة بني سعيد2٣

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1875/50/5كرمة بني سعيد24

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1874/50/5كرمة بني سعيد25

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت128٣/50/16كرمة بني سعيد26

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1875/50/٣كرمة بني سعيد27

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1875/50/4كرمة بني سعيد28

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت128٣/50/17كرمة بني سعيد29

450،000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1874/50/11كرمة بني سعيد٣0

1،200،000 مليون ومائتان الف دينارسنة واحدساحة وقوف٣586/50كرمة بني سعيد٣1

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدساحة غاز٣597/50كرمة بني سعيد٣2
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موسيقى

شعر

باجلمال  االحساس  ويثير  بسرعة،  املشاعر 
واملــرح، لكنها لم متتلــك دفء صوت جناة 

الصغيرة.
غّنــى صبــاح فخــري أكثر من ألــف دور 
وابتهال وقّد وقصيــدة ومّوال،  وموشــح 
الغناء احللبــي ومطموراته  ونبش كنــوز 
وســّجل معظمها كلها كي ال تضيع أو 
تندثر أو يطويها اإلهمال وانصراف األجيال 
اجلديدة عنها. وهــو الوحيد، على األرجح، 
بن املطربــن العرب العظام، الذي يجتمع 
إليه »الســّميعة« واألجيال الشابة مًعا، 
وهو الذي متكن ببراعة من جذب الشــبان 
والكهول إلــى أغنياته الباهرة، وأدار ظهره 
للكالم املسلوق عن األصالة واملعاصرة، ألنه 
كان، بابتكاراته الغنائية الفذة، التجسيد 
واملعاصرة كما  األصالة  احلقيقي الجتماع 
جتلت في أغنية »خمرة احلب اســقنيها« 
على ســبيل املثال، أو في أغنية »ابعتلي 
جواب وطّمني« للموسيقي السوري بكري 
الكردي. وكان صباح فخري قد غّنى موشح 
»بالذي أســكر من عذب اللمى« وموشح 

»يا صــاِح الصبُر »كما لــم يغنهما أحد 
قبله. وغّنى »أنا في سكرين« التي ينسب 
البعض حلنها إلى امللحن السوري األرمني 
ســري طمبورجــي، بطريقــة أذهلت من 
استمع إليه. كذلك غّنى دور »أصل الغرام 
نظرة« لداود حســني )ويُنسب إلى محمد 
املســلوب( بأداء تســاوى فيه مع املطربة 
السورية الراحلة ماري جبران التي أبدعت 
في غناء هذا الدور، وتفوقت على أم كلثوم 

في بعض مقاطعه.

 ما سّر حلب؟
حلــب عالَم فســيح من التنــوع اإلثني 
والتعــدد الثقافــي واالنفتــاح والتمدن، 
وفيهــا مــن اجلماعــات البشــرية عرب 
ويونان  وروم  وســريان وأشــوريون وكلدان 
وأرمــن وكــرد وتركمــان، وأخــالط مــن 
اإليطالين والشركس واألبخاز والشيشان 
والداغستان. وفي هذه املدينة املتفردة برع 
احللبيون، عالوة على التجارة والسياســة 
والثقافة والالهوت، فــي الطعام والغناء، 
وتفننوا في صنــع أصنافهما وضروبهما، 
وطبقــوا احلكمة التــي اقترضتها بغداد 
منهــم وهي أن »الشــواء واحللــواء زينة 
الغداء، وهما أجرى في احللوق وأمضى في 
العروق«. ومن عالئم املــرح التي اكتنفت 
أهل حلب إطالقهم علــى بعض األكالت 
أســماء فيها من الدعابة والغرابة والذوق 
والفكاهة الكثير الكثير، مثل شــلباطو 
)مســقعة ملفوف بائتــة وبرغل(، يهودي 
مســافر )مســقعة باذجنان بائتة وبرغل(، 
بَرَك(، شيخ  شيخ وجماعتو )كبة وشيش 
ولفتو )يقطينة محشوة(، شفايف الست 
)رقاقات عجن مع دبس(، مص وكب )أرضي 
شــوكي مســلوق(، فتوش كالب )بندورة 
وبصل وخبز بائت وزيت وُســّماق(، حكاك 
دبرو )خبز وفليفلة حارة(، كبة شــخاخة 
)كبــة محشــوة بالدهن(، محنــي دقنو، 
طباخ روحــو، خرا ماليكة )الشــوكوال(... 
وغير ذلك. ويقول احللبيــون في أمثالهم: 
»إذا ِجعْت غّني، وإذا ِكْثرِْت عليْك همومك 
ناْم«. ومن أمثالهم أيًضا: أّكيل وانشــرح 
إجا ]جاء[ ديقوم ]ليقوم[ انطرح وانشطح 
]استلقى[، أي أن األكل واالنشراح متالزمان. 
الِعشا يحلى  أما املصريون فيرددون: »بعد 
السهر والفرفشة«، والغناء هو أبو السهر 

وأّمه، والعزف هو االنشراح بعينه.
ولهذا عرفــت حلب جميع أنــواع الغناء 
مثــل غنــاء املوشــحات واألدوار والقدود 
والقصائد واملــوال والليالي )يا ليل يا عن( 
والنوبة واملونولــوغ والغناء البدوي والغناء 
الريفي والطرب بصنوفه املتنوعة. وعرفت 

كذلك الغنــاء الديني كاملدائــح )للنبي( 
واالبتهــاالت )هلل( واألوارد واألذكار واملوالد. 
ومن االبتهــاالت الصوفية اجلميلة فاصل 
»إســِق العطاش«، وهو من أصول حلبية 
قدمية ظهر حن كان أهل حلب يتجمعون 
إلقامة صالة االستســقاء ويــرددون: »ياذا 
العطا، ياذا الوفا، ياذا الرضا، ياذا الســخا، 

إسِق العطاش تكرما«. 
اختصر موسيقيو حلب صنعة املوسيقى 
اختصار  وهــي  بســحر«  »ُصنع  بعبــارة 
للنغمات السبع التالية: الصبا، النهاوند، 
العجم، البيات، السيكاه، احلجاز، الراست، 
وهــي أكثــر النغمات شــيوًعا في حلب، 
وإذا كانــت حلب قد جلســت على عرش 
الغناء  عالــم  في  والقــدود  املوشــحات 
العربي، وكانت الرائدة، في هذين الصنفن، 

فإنها، في الوقت نفسه، نافست القاهرة 
علــى »الــدور« أيًضا. ومن أَعــالم »الدور« 
احللبين الشــيخ على الدرويش، ومن أبرز 
أعالمهم في املوشــحات ورقص السماح 
الشــيخ عمر البطش الذي أجنز نحو 130 
موشــًحا منها »مير عجًبا وميضي وال يؤدي 
الســالما« و »يا قلبي ما لك والغرام« ودور 
»يا قلبي إفرح نلت املرام«، عالوة على بكري 
الكردي صاحب »إبعت لي جواب وطّمني« 
و »القلب مهما مال«. واملشهور أن جميل 
عويس هو الذي عّلم سيد درويش التدوين 
املوسيقي )النوطة(، ودّون له جميع أعماله، 
ولوال صنيعه هذا لضاعت معظم أعمال 
سيد درويش. واستعان محمد عبد الوهاب 
املوسيقية  أعماله  لتدوين  بجميل عويس 
والغنائيــة األولــى حينمــا كان ال يتقن 

التنويط. واملعروف أن سيد درويش أخذ من 
املال عثمان املوصلي نزيل حلب بعض أحلانه 
مثل »زوروني كل سنة مرة« وأصله »زر قبر 
احلبيب مرة« و »طلعْت يــا محلى نورها« 
وأصله »بهوى اخملتــار املهدي«. وكان للمال 
عثمان املوصلي املولــع بالطرق الصوفية 
أثــر مهم في أحلان  وإيقاعاتها وحركاتها 
عبــده احلامولي وكامــل اخللعي ومعهما 
أحمد أبو خليل القباني الدمشــقي نزيل 
القاهرة. وقد تعلم سيد درويش املوشحات 
والقدود وأصول فن االنشــاد على الشيخ 
صالح اجلذبة في أثناء إقامته نحو السنة 
فــي حلب أول مــرة )1909(، ثــم حن عاد 
إليهــا في عــام 1912 ليقيــم فيها نحو 
الســنتن. وكثير من موشــحات ســيد 
)اخلانة  درويش غير كاملة وناقصة اخلانات 
هي األبيات التي تلي مطلع املوشــح الذي 
يُسمى »القفل«(، وقد أكمل الشيخ عمر 
البطش تلك اخلانات الناقصة، ومنها على 
ســبيل املثال موشح »يا شــادي األحلان« 
الذي وضع ســيد درويــش مطلعه هكذا: 
»يا شادي األحلان اسمعنا رنة العيدان« ثم 
وقــف عنده. فأكمل عمــر البطش اخلانة 
ليصبح على النحــو التالي: »هات يا فنان 
اســمعنا نغمة الكردان يــا ال للي«. وفي 
موشح »ُمنيتي عز اصطباري« وقف سيد 
درويش عند املطلــع »منيتي عز اصطباري 
زاد وجــدي والهيام«، فأكمله عمر البطش 
باخلانة التاليــة: »من حلاظك كم أداري من 

سيوٍف مع سهام«.
 بعده، وقبل رحيله، صار الغناء في العالم 
العربــي مثل أحوال العــرب متاًما: انحالل 
وانحطاط وتفاهة وجهل وبذاءة وسخافة 
وقلــة ذوق وقرف. أما صبــاح فخري فظل 
الغنائيــة، وكان مالذنا  حارًســا لذائقتنا 
والهبوط  االبتــذال  فــي مواجهة  الدائم 
والســقوط واألصوات التي تبرهن في كل 
يوم علــى أن أصحابها حشــوا أفواههم 

بالشوك وراحوا يتغرغرون بالعوسج.
صبــاح فخــري هو حًقــا آخــر العباقرة 
العمالقة في ميدان الغناء اجلميل والطرب 
العظيم. بعده ستصبح حلب عطشى بال 
»دور« أو »قّد« أو »توشيح«، وصرنا نحن في 
اضطراب وبلبال، وال َمن يُســعف آذاننا أو 
نلوذ بصوته وأحلانه وموســيقاه. فيا لهذه 
الغربة التي ســربلت حواســنا بكآبة ال 

تنتهي.

* كاتب فلسطيني يعيش في لبنان

صقر أبو فخر* 

ملدينة حلب، وهي من أعظم مدائن الشرق، 
حارســان يصونان جمالهــا وبهاءها هما: 
قلعتها الشــامخة وصباح فخري. وعندما 
أقول صبــاح فخري في هــذا املقام فإنني 
أســتخدم اجملاز بالتأكيد، ألن صباح فخري، 
قبــل أي تصنيف، هو الفــوح األخير لعطر 
اجلمال في مدرســة الغناء العربي الراقي. 
واملشهور أن الغناء العربي انتصب، في ذروة 
قائمتن: مدرســة  وابداعاته، على  جتلياته 
الباهرة  الطرب في مصر، ومدرســة حلب 
والفريــدة. وال ريب عنــدي أن صباح فخري 
ومحمــد عبد الوهاب همــا أعظم صوتن 
فــي تاريخ الغناء العربي خالل املئة ســنة 
األخيرة، وهذا احلُكم ال مينعني من االلتفات 
إلى ثراء الغناء في مصر والشام، كما جتّسد 
في أصوات كثيرين من عيار ســيد درويش 
وصالح عبد احلي وفتحية أحمد وجناة علي 
وحيــاة محمد وعصمت عبــد العليم وأم 
كلثوم ومحمد عبد املطلــب وعبد العزيز 
محمود ومحمد رشدي وعبد احلليم حافظ 
وكارم محمود وشــادية في مصر، ثم فريد 
األطــرش وأســمهان وفايزة أحمــد ورفيق 
شكري ونادرة الشامية وماري جبران وميادة 
احلناوي وليلى مراد وفهد بالن وصبري مدلل 
ومحمد خيري وأديب الدايخ وحســن احلفار 
وجنيب الســراج في ســورية، عــالوة على 
فيروز ونور الهدى وجناح سالم وصباح ووديع 
لبنان،  الدين في  الصافي ونصري شــمس 

ووردة وناظم الغزالي في اجلزائر والعراق.
 صباح فخري عبقرية صوتية وموســيقية 
نــادرة ال تدانيها أي قامة غنائية أخرى، فهو 
ميتلك جمااًل صوتًيا متفردًا لم تعرفه األذن 
املدّربــة منذ ما ال يقل عن ثالثة أرباع القرن، 
وصوتــه العجيب قــادر علــى التنقل بن 
املقامات والســعي بن القرارات واجلوابات، 
إلى ســماوات  الكلمات  والتحليق بحروف 
مدهشــة من الوجد والســمو، والتحكم 
امتلك  بأصابعه. لقد  بالُعرَب كأنه يغزلها 
واالختبار،  والصقل  بالتدريب  فخري،  صباح 
صوتًا مذهاًل ذا خصائص قّلما اجتمعت في 
صوت أحــد غيره هي القوة واجلمال واحلالوة 
والرقة والعذوبــة. وللمقارنة األولية ميكن 
القول إن صوت وديع الصافي هو صوت قوي 
وجميل، لكنه لم ميتلك حالوة الصوت لدى 
نصري شــمس الدين مثاًل. ووردة لها صوت 
قوي بال شــك، لكنه صوت حــاد افتقر إلى 
عذوبة الصــوت لدى فايــزة أحمد أو حتى 
ميادة احلناوي. وكان لشــادية، وحتى هدى 
سلطان، صوت جميل ورشيق ويتغلغل في 

صباح فخري وارث رحيق الغناء الحلبي العظيم
عبقرية صوتية وموسيقية نادرة.. 

غنّى صباح فخري أكثر من 
ألف دور وموشح وابتهال 

وقدّ وقصيدة وموّال، 
ونبش كنوز الغناء الحلبي 

ومطموراته وسجّل 
معظمها كلها كي ال 

تضيع أو تندثر أو يطويها 
اإلهمال وانصراف األجيال 

الجديدة عنها. وهو الوحيد، 
على األرجح، بين المطربين 

العرب العظام، الذي يجتمع 
إليه »السمّيعة« واألجيال 

الشابة معًا

سينما

مسرح

محمد جميل خضر 
في املرّويات الشــعبية أن زعيــم بلدة اعتمد 
لتحديــد إن كان املولود ابن حــرام أم ابن حالل، 
( مليئٍة  أن يوضع املولود فور والدته في )طاســةٍ
باملاء، فإن نزل إلى قعر الطاســة فهو ابن حالل 
وإن طفــا فهو ابن حرام، حتى جــاء الدور على 
ابن الزعيم نفســه، حملته الداية مولودًا ذكرًا 
ووضعته في الطاســة فطفا، ثم جاء )الزعيم 
األوحد( فســألها عن أحوال املولود، فقالت له 
أريد أن أبشرك أنه مولود ذكر، لكنه باملقابل ابن 
حرام، انظر كيف طفــا، فطلب منها أن تلقي 
الطاسة في البحر، وإن سألها أحد عن املولود، 
وهل هو ابن حالل أم ابن حرام، فعليها أن تخبره 
أن الطاسة ضاعت. ضاعت )الطاسة( إذًا، ولم 
يعد مبقدور أحد أن يحــدد حقيقة املواليد هل 
هم أبناء حالل أم أبناء حرام، ومن يومها ضاعت 
طاســة أمتنا، ولم نعد نعلم َمــن ِمن أبنائها 

أبناء حالل، ومن منهم أبناء حرام.
هــذا بالضبط ما حــدث في فيلــم »اإلفطار 
األخير« للمخرج السوري املوالي عبد اللطيف 
عبد احلميد تأليًفا وإخراًجا و)جهد بالء(، فاملتابع 
له لن يستطيع أن يحدد من هو ابن احلرام داخل 
أحداث الفيلم، ومن هو ابن احلالل؟ وال أين حتدث 
احلرب التي يتحدث عنها الفيلم، وأودت بحياة 
بطلة الفيلم رنــدة )كنده حنا( بقذيفة هاون؟ 

ومن يستخدم هذا النوع من القذائف؟
اخلياط سامي )أدى دوره عبد املنعم عمايري( ابن 
دمشق، وهو الوحيد من بن محالت جيرانه في 

احلي يدهن باب محلــه بألوان علم النظام، 
ليتبّن لنا الحًقا أنــه الوحيد املتصالح مع 
نفســه، املتفاني في عمله، حتى يوم موت 
زوجتــه نتيجة قذيفة هاون، لم يتوان، وبعد 
دفنها بلحظات، أن يذهب بنفسه لتسليم 
أحد املسؤولن الكبار البدلة التي حاكها له. 
هؤالء املســؤولون ال يقبلون التأخر بتجهيز 
طلباتهم وحتقيــق مصاحلهم، وفي املقابل 
ينقدونه مبالــغ ممتازة مقابل عمله معهم، 
يحيك بدالتهــم، ويجّمل مظهر خروجهم 
للعالم. فــإذا بنا، في مختلــف األحوال، ال 

نرى من النظام ومن ميّثلــه إال اخلير والوفرة 
والتســامح. ســامي باملقابل يتعاطف مع 
شــاعر احلارة الذي أظهره لنا الفيلم أشبه 
مبتسّول، مير بشكٍل شبه يومي على سامي 
في مخيطته يسمعه من جديده، ثم يقوم 
ســامي بوضع املال في جيب قميصه، يريد 
أن يرينا كم يحترم ســامي كرامات الناس، 
رغم أن الشــاعر املفتــرض ال تفرق معه إن 
أعطاه املــال في يده كاملتســولن متاًما أم 
وضعه فــي جيبه، فحن دس املال في جيبه 
كان )الشــاعر املثقف املتخم بيته بالكتب 

واملؤلفات(، بدوره مادًّا يــده له، في مفارقة 
محزنة أين وضع اخملرج املؤدلَج املثقفن، وأين 

وضع في فيلمه أبناء النظام؟!
أي ســالم داخليٍّ ينعم به سامي؟ ومن أين 
جاءه كل هذا السالم والتوازن والتصالح مع 

مفردات الكون ومتواليات احلياة واملوت؟
في املشهد احلواري بن سامي و)أبو فتحي(، 
ا إلى  ميرر لنا اخملرج املؤلف درًســا أخالقيًّا فجًّ
أبعد احلدود؛ سامي يقول جلاره طالب معونة 
اإلفراج عن شــقيقه: »هكذا أنتم يا أعداء 
النظام، تشتمون وتقتلون وتخّربون بلدكم، 

ثم ال تترددون بطلب املعونــة، وقد تعيدون 
الكّرة، فأنتم ال ترعوون بعض اليد التي متتد 
لكم باملســاعدة والعون واحملبــة. ألم يكن 
يعلم شــقيقك قبل أن يرتكــب كل هذه 
اجلرائم، ويقتل ويهّرب املســلحن، أن لديه 

أوالد وبنات وأسرة«!!!
ال أدري كيــف حصل هكذا ســيناريو على 
اجلائزة األولى في مهرجان االســكندرية في 
دورته 37؟ وال أدري ما الذي أرادت وزارة ثقافة 
العامة للسينما هناك،  واملؤسسة  النظام 
متريره لنا عبر إنتاجهما فيلًما بهذا التلفيق 

والطبطبة؟ دمشق فيه ال تشبه نفسها. 
إنــه فيلــم ضائــع البوصــالت والتواريخ 
واألزمنة، فالزبداني التي يهّرب إليها شقيق 
)أبو فتحــي( اإلرهابين ســقطت من زمان 
بيد النظام الــذي أحال كثيــرًا من بيوتها 
إلى خــراب كامل. كما أن الشــام ال تعاني 
هذه األيام من قذائف الهاون، بل من تسلل 
الدعارة، وانتشــار اخملــدرات، وهجوم الفقر 
والفاقة، وعــدم توفر ال املــاء وال الكهرباء 
وال حتــى اخلبز، وال مختلــف عناوين احلياة 
الكرمية املمكنة. ألم يكــن من األولى وقد 
ُمِنحَت املال يا عبد احلميــد أن تنتج فيلًما 
يعايــن كل هذه املصائــب، ودور النظام في 
تكريســها؟ ولكنها )طاســة وضايعة(، أو 
على رأي املسلســل السوري القدمي املتجدد 

»ضيعة ضايعة«.

متابعة - الصباح الجديد:

يرتقــب أن يحتضن املســرح الوطني محي 
الدين بشطارزي بداية من يوم االثنن املقبل، 
وعلــى مــدار أربعة أيــام، عرض مســرحية 
“جلجامش… كما لم تســمع عنه”، للمخرج 
العراقي رســول الصغير، عن نص من تأليف 
الدكتور ســعيد الناجي، أداء املمثل اجلزائري 
عبد احلليم زريبيع، وإنتاج التعاونية الثقافية 

“أساطير”، حسب بيان وصل جريدة “اجلزائر”.
ويقدم اخملرج رســول الصغيــر من خالل هذه 
املسرحية امللحمية رؤية مغايرة ملا توارث من 
اســطورة جلجامش وصديقة انكيدو حيث 
والوفاء  البطولة  مفاهيم  يشــاكس عرضه 

والنظرة احملاطة بالقدسية لألبطال بحيث 
يصبحون جزءا مهمــا من خيالنا املتناقل 
واجلمعي في ظل املواقف التي نتعرض لها 

في احلياة بوقتنا احلالي.
وقال اخملرج رسول الصغير بأن “جلجامش… 
كما لم تسمع عنه”، مسرحية ملحمية 
متثــل رؤية مغايرة ملا توارث من اســطورة 
جلجامش وصديقة انكيدو حيث يشاكس 
العرض مفاهيم البطولة والوفاء والنظرة 
احملاطــة بالقدســية لالبطــال بحيــث 
يصبحون جزءا مهمــا من خيالنا املتناقل 
واجلمعي، في ظل املواقــف التي نتعرض 
لها فــي احلياة بوقتنا احلالي، كما أشــاد 
اخملــرج الذي ســبق وأن قــدم العديد من 
التجارب املســرحية البــارزة في كل من 

العراق والكويت وهولندا واململكة املتحدة 
بها  التي حظي  والرعايــة  وغيرها، بدعم 
العــرض من قبــل إدارة املســرح الوطني 
محي الدين بشطارزي، باإلضافة إلى كافة 
القطاعــات الثقافية والفنيــة على غرار 
الديــوان الوطني حلقــوق املؤلف واحلقوق 

اجملاورة، ودار الثقافة بتندوف
ويعتبر اخملرج رسول الصغير من جيل الرواد 
في الفن العراقي، درس اإلخراج املســرحي 
في أكادمييــة الفنون اجلميلــة في بغداد 
وتخرج فيها عــام 1989 وغادر العراق إلى 
اليمن عــام 1992-1996 وقدم الكثير من 
األعمال املســرحية عالوة على تدريســه 
املكال وصنعاء  ملادة املســرح في مدينتي 
ثم سافر إلى هولندا وواصل دراسته فيها 

وعمــل أيضــا فيها مخرجــا وممثال لعدة 
لينتقل  الهولنديــة  باللغة  مســرحيات 
بعدها إلى بريطانيــا في 2008 وعمل في 
مســارحها ممثــال ومخرجا واستشــاريا، 
وعمل فــي الكويت أســتاذا للدراما في 
مؤسســة لوياك الكويتية وواصل عمله 
منذ 2011 واخرج فيها عدة مســرحيات، 
وحصل علــى جوائز عديدة في مهرجانات 
مسرحية عديدة في العراق وخارجه، عرض 
فيها مســرحيات كان فيها مخرجا وممثال 
ومؤلفا وإداريا وهــو يعتبر أول ممثل عراقي 
يجسد دورا رئيســيا في مسرحية لفرقة 
شكســبير امللكية وذلك في مســرحية 
»متحــف في بغداد« التــي عرضت العام 

املاضي.

سالم مكي

بن وجه و وجوه مبعثرة
ثمة وردة في مقبرة

شاهقة
كانتصاب احلروف في محبرة

وثمة وجه، يضحك باكياً
فيه جنمتان من ظالم

الظالم كئيباً
كعادته

ال ليل فيه
وال اسئلة

ليت الليل يبقى جالساً
امام موقده احملتضر

حتى تنضج جنمًة
فابصر وجه حبيبي

كثدي ، حترر من مئزره
بيننا .....اسوار من دموع

اجساد تعرى وجتوع
لم يبق نبع

يروي اسواري
سوى تلك الضروع

احلم بكاٍس ،ال حياة فيها
ومائدة ٍ تعلوها الكثبان

وظل امراة كئيبة
امراة متتطي صهوة الغمام

تقبل خّد جدراني
وترحل بسالم

تخلع جناحيها
وحتلق بقميص من غرام

انا ..طفل كبير
ال اجد مكانأً السناني السوداء

وفي فمي
الف قبلٍة نافقة

 
انا جنن مسن

وامي غيمة خلف سراب
ترتدي معطفا من مطر

و تنتظر حلظة الغياب
 

لن يقتلني هذا احلن
فانا صخرة في شاطئ

جتري فيه السنن
اعرف ...ان الوقت رصاصٌة

وان القلب ، نصف جنن
اعرف... ان الريح نائمة

وانني اغنية بن اشواك
وقلبي ...نصف سجن

وردة في مقبرة 

اإلفطار األخير«.. ضياع الـ« طاسة«

»جلجامش« على خشبة المسرح الوطني الجزائري االثنين المقبل
من إخراج رسول الصغير: 

صباح فخري
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ملونشريط
بفعل »تيك توك«.. سرقات السيارات

ترتفع في أمريكا
تســببت ظاهرة على تطبيــق »تيك توك«، فــي ارتفاع 
سرقة السيارات في الواليات املتحدة، بسبب فيديوهات 

تعليمية حتولت إلى دروس »ثمينة« للمجرمني.
وأظهرت فيديوهات انتشرت بشكل كبير على التطبيق 
ذي الشــعبية الكبيرة بني الشــبان واملراهقني، كيفية 
اقتحام ســيارة مقفلة وتشــغيلها، من دون احلاجة إلى 

مفتاح التشغيل.
وأظهر الفيديو كيفية فتح وتشغيل سيارة، باستخدام 
مفك براغ وشاحن متنقل بوصلة »يو إس بي«، وأشار إلى 
أن الســيارات من نوع كيا وهيونــداي هما األكثر عرضة 

لالقتحام.
وكان الفيديو التعليمي يهــدف إلى ردع وحتذير أصحاب 
الســيارات من مخاطر الســرقة، لكنه حتــول إلى درس 

مجاني للسراق، وفقا ملا أشار موقع »إندبندنت«.
وانتشر ما يســمى بـ »التحدي« في وقت سابق من هذا 
العــام عندما أظهر الفيديو األول، الــذي متت إزالته منذ 
ذلك احلني من تيك توك رجال يبدو وكأنه يشــغل ســيارة 

كيا باستخدام وصلة »يو إس بي«.
وقالت أليسا سمارت، ضحية »الفيديو«، إن سيارتها كيا 
مت اقتحامها، وسرقت أشياء ثمينة عندما حاول شخص 

ما تشغيل سيارتها بشاحن »يو إس بي«.
وفي حديثها إلى محطة »فوكس نيوز«، قالت ســمارت: 
»كنت خائفة وقلقة ومرتبكة بشأن كيف ميكن لشخص 
ما أن يرى مقعد أطفال وحقيبة حفاضات وال يزال يرتكب 

مثل هذا العمل الوحشي.«

طفلة تتواصل مع محطة الفضاء الدولية 
باستخدام جهاز والدها

متكنت فتاة بريطانية تبلغ من العمر ثماني ســنوات من 
الدردشة مع رائد فضاء أمريكي على منت محطة الفضاء 
الدولية باستخدام مجموعة راديو الهواة اخلاصة بوالدها.
أجــرت إيزابيال باين محادثة ملدة 45 ثانية مع رائد الفضاء 
كجيل ليندجرين في وقت ســابق من هذا الشهر. وغرد 
رائد الفضاء األمريكــي ليندجرين من الفضاء أن احملادثة 

كانت من بني احملادثات املفضلة لديه.
من غير املعتاد للغاية أن يتصل مستخدمو الراديو الهواة 
بــرواد الفضاء، ولكن والد إيزبايــال املتحمس ماثيو متكن 
من إجراء االتصال لُيســعد ابنته التي قالت إنها تشعر 
بالســعادة ألنهــا حققت حلمها في التحــدث مع رائد 

فضاء.
وكانــت إيزابيال قد التقت برائد الفضــاء البريطاني تيم 
بيــك، عندما كانت في الثانية مــن عمرها، وبقيت على 
أمل التواصل مع رواد الفضاء لســنوات حتى حققت ما 

تريد بفضل والدها.
وقد أجرت إيزابيال محادثة قصيرة مع رائد الفضاء كجيل 
لندجرين حيث بادرته بالتعريف عن اســمها وعمرها، ورد 
ليندرجني بالقول، بأنه ســعيد باحلديث معها ووجه لها 

الشكر على اتصالها.
وقــال والد الفتاة، ماثيو، إن تنظيــم اتصال غير مجدول 
مع شــخص ما على محطة الفضاء الدولية أمر صعب 

للغاية، وال ينجح إال بالصدفة.
 

سافر 7000 كم في حقيبة مغلقة.. فأر 
يرافق صاحبه لمباراة كريكيت

اكتشف املراهق تايلر آيفي، مفاجأة طريفة وغير متوقعة، 
قبل مباراة كريكيت مهمة يلعبها مع فريقه، حيث وجد 

حيوانه األليف في حقيبته.
ووفًقــا ملوقع »ديلي ميل« البريطاني، واجه تايلر آيفي، 15 
عاًما، من بلدة تشيلســوورثي، على حــدود كورنوال في 
إجنلترا، موقًفا طريًفا، عندما سافر ملباراة خارج أرضه مع 
فريقه إلى والية فلوريدا األمريكية، قبل أن يكتشــف أن 

حيوان الهامستر اخلاص به كان معه طوال الرحلة.
وتســلل حيوان »تايلر« األليف الهامستر جيربوس، إلى 
حقيبــة صاحبه ِخفيــة، وعلى ما يبدو أراد أن يشــجع 

صاحبه في مباراته املهمة.
وقال تايلــر: »في صباح مبــاراة الكريكيــت، كان علي 
االســتيقاظ مبكــرًا لتنظيف قفص جيربــوس قبل أن 
أذهب، لكن لــم يكن لدّي أي فكرة عــن أن جيربوس قد 
تسلل إلى حقيبتي بينما كنت مسافر ملباراة كريكيت«.

وتفاجأ زمالء تايلر في الفريق برؤية ما اعتقدوا في البداية 
أنه مجرد فأر يتجول، قبل أن يكتشفوا أن صديق زميلهم 

تايلر.

البصرة ـ سعدي السند :

يوم  تواجــدوا عصــر  الذيــن  كل 
شــارع  فــي  املاضــي  اجلمعــة 
الفراهيدي للثقافة والكتاب وسط 
البصرة كانــوا فرحني جدا باملظهر 
اجلديد اخملتلــف واملفرح الذي ظهر 
بروعته  كملتقى  الشــارع  به هذ 
اسبوعي يقام كل جمعة ويتضمن 
ومعارض  للكتــاب،  دورية  معارض 
تشــكيلية، وحرفا يدوية، وعروضا 
وندوات  وموســيقية،  مســرحية 
 ... توقيع كتب  حوارية، وجلســات 
فقد سعد رّواد الشارع  بوجود عدد 
من االكشــاك اخلاصــة باملكتبات 
ودور النشــر والتــي قــال عنهــا 
في مؤسســة  العاملون  املبدعون 
اجناز البصــرة للتنمية والتطوير ان 
هذه االكشــاك زينت هذا الشارع 
ملراحل  اســتكماالً  املهم  الثقافي 
تطويــره اذ عملت مؤسســة إجناز 
و بدعم من برنامــج )تعافي( على 
جتهيز الشــارع بهذه االكشاك ال 
14 ضمن برنامج التأهيل والتطوير 

الذي يُنفذه البرنامج.

الطّلة املبهجة اجلديدة للشارع
عصر اجلمعة وبتوافد محبي شارع 
الفراهيــدي وحضورهــم البهــي 
اجلميل في املســاحة اخملصصة له 
والقريبة من شــقق الضاحية ومع 
للشــارع  اجلديدة  املبهجة  الطّلة 

كانت الساعات متضي دون ان يشعر 
بها املتواجدون ألن التعلق بالكتاب 
وحــب القراءة كما يقــول الكاتب 
موم  سومرســت  العاملي  والروائي 
والذي يعّد من اشــهر كّتاب بداية 
القرن العشــرين إن اكتساب عادة 
بالكتب  أنفســنا  وإحاطة  القراءة 
بناء ملجأ نفسي  اجليدة هو مبثابة 

يحمينا من أغلب مٓاسي احلياة.

اجلميع من اجل

بهاء هذا الشارع
مكتب )الصباح اجلديد( في البصرة 
التقى عددا من رواد الشارع ومنهم 
البصرة  فــي  الثقافة  ادارة قصــر 
التابــع لدائرة العالقــات الثقافية 
العامة في وزارة الثقافة واحتاد ادباء 
وكتــاب البصرة ونقابــة الفنانني 
العراقيــني فرع البصــرة وجمعية 
التشكيليني العراقيني فرع البصرة 
ومؤسســة النهضــة الثقافيــة 
ومؤسســة اجناز والــكل أكدوا ان 

اكّفنا مع كل األكف التي تتسابق 
من أجل حضور دائم لبهاء الشارع 
وثقافة املدينــة املعطاء وأننا وكما 
املنصرمة من  الفترات  فعلنا خالل 
حياة هذا الشــارع سننفذ العديد 

من انشطتنا في رحابه
أيضا  األبــداع  أهل  وان مايســعد 
بشــكل  البصرة  أهــل  ويســعد 
عام مــن زائري هذا الشــارع انهم 
يلتقــون بأصدقائهــم ومعارفهم 
املعرفي  الفــرح  فــي  وزمالئهــم 

الثقافي ويتبادلون الكالم واحلوارات 
ويجالســون بعضهم في األماكن 
بشــارع  لألســتراحة  اخملصصــة 
الفراهيدي وهــذه فقرة مهمة من 
فقرات وجــود هذا الشــارع املهم 
الذي اسس وافتتح عام 2015 على 
غرار شــارع املتنبي فــي العاصمة 

الغالية العزيزة بغداد. 
والذي يسعد زائر هذا الشارع ايضا 
هو وجود وتوافــد عائالت بأكملها 
قد عّبرت عــن اعتزازها بهذ املنجز 

أهمية  تعطــي  وجاءت  الثقافــي 
خالصا  واحتراما  للكتــاب  خاصة 
للقراءة من خالل اقتناء مايعجبها 
من التخصصات املتوفرة في شارع 
الفراهيدي مــن الكتب ومن أحدث 
العراقيــة  النشــر  دور  اصــدارات 
والعربية والعاملية لنعّد هذا األقبال 
الكبيــر انتعاشــا مهما لســوق 

الكتاب.  
وأخيرا .... هذا الشارع املهم اطاللة 
بهذه  مســتمرة  ثقافية  بصريــة 
املدينة املعطاء ذات التاريخ العريق 
الشــارع  هذا  ويســتحق  الزاهــر 
وبأمتيــاز أن يطلــق عليه اســم 
املولود  الفراهيدي  احمد  بن  اخلليل 
في البصرة ما بــني عامي )718م - 
786م( والــذي درس على يد الكثير 
بينهم  العلم ومن  من شيوخ أهل 
ابن العالء الذي أخذ عنه علم اللغة 
وهو اول من وضع علم العروض الذي 
فتح اهلل به عليــه بعد أن عاد إلى 
البصرة وإنَّ أول معجم عربي ألفه 
اخلليل بن أحمد هو معجم العني، و 
عمد فيه إلى ترتيب مادته اللغوية 
حســب ترتيب احلروف في اللفظ، 
فابتدأ من األبعد في احللق وانتهى 
مبا يخرج من الشفتني، وأطلق على 
كل حرٍف من حروف الهجاء لفظة 
الكتاب، وهناك الكثير والكثير عن 
ونكرر  البصرية  الشــخصية  هذه 
اعتزازنا بكل من كانت لهم ملسات 
األجناز لشــارع الفراهيــدي بحلته 

اجلديدة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
األســلحة  بيــع  ظاهــرة  تزدهــر 
وأن  البــالد،  فــي  »فيســبوك«  عبر 
يســتغلون  املنصــة  مســتخدمي 
افتقارها الــى تطبيق معايير املراقبة 
يتعلق  فيما  والضوابط  وسياســات 
للترويج  والكوردية،  العربية  باللغتني 

لتجارتهم هذه.
األوروبية  نيــوز«  »يورو  قنــاة  وذكرت 
نقالً عن دراســة أجراها معهد احلوار 
إن  قولها  البريطاني،  االســتراتيجي 
»بيع االســلحة في العراق منتشــر 
عبــر )فيســبوك(«، مشــيراً إلى أن 
»شركات وسائل التواصل االجتماعي 
العمالقة اتهمت كثيرا بفشلها في 
تعديل احملتوى الضار واخلطير بشكل 
فعال، خاصة في مناطق مثل الشرق 

األوسط«.

غياب الرقابة
 وأوضــح تقرير القنــاة األوروبية، أن 
»)ميتا(، الشــركة األم لـ)فيسبوك(، 
متتلك مــوارد أقل للتعامل مع احملتوى 
بلغــات ولهجات مختلفــة مقارنة 

باللغة اإلجنليزية«.
ونقــل التقرير عن املديــر التنفيذي 
االســتراتيجي  احلــوار  معهــد  في 
وآسيا،  األوســط  والشــرق  إلفريقيا 
مصطفــى عياد، قولــه إن »االفتقار 
الــى تطبيق الضوابط فــي اللغتني 
العربية والكوردية، تســبب في فتح 
سوق لألســلحة في العراق من خالل 

)فيسبوك(«.
وأوضــح عياد، أن »كان من الســهل 
نســبيا العثور على اســلحة للبيع 
التعليقــات لصفحات  في اقســام 
الفيسبوك الكبيرة جدا، والصفحات 
التي يزيــد عدد املتابعــني فيها عن 

مليوني شخص«.
وبحســب البحث الذي قام به عياد، 
لفيسبوك،  املستخدمني  »بعض  فإن 
ال يكلفون أنفســهم عناء أن يخفوا 
نواياهم«، مستشــهدا بأحد األمثلة 
هنــاك مســتخدما  أن  ذلــك  على 
لفيســبوك يطلق على نفسه اسم 

»ابيع اسلحة« باللغة الكوردية.
التقرير، إلى أن »أسباب كثيرة  وأشار 
جتعل هذه الشبكة من صفحات بيع 
للقلق،  مثيرة  العراق  في  األســلحة 
أهمهــا أن اللغة العربيــة هي أحد 
أســرع اللغات منوا على )فيســبوك( 
لشركة  مملوكة  أخرى  منصات  وعلى 

)ميتا( مثل )واتساب(«.

عواقب وخيمة
ولفت التقرير إلــى عواقب ذلك على 
أرض الواقع، حيث قتل طالب ساخط 

في اقليم كوردستان في حزيران/يونيو 
املاضــي، محاضراً جامعيــاً ثم قتل 
في مؤسسة  القانون  رئيس قســم 
أخرى، ويعتقد انه اشــترى ســالحه 

الناري عبر »فيسبوك«.
وبحســب جامعــة واشــنطن، فإن 
»معــدل الوفيــات الناجمــة عــن 
استخدام االسلحة في العراق، يعتبر 
اعلى من الواليات املتحدة، وهو اعلى 
األوسط وشمال  الشــرق  معدل في 

إفريقيا في العام 2019«.
وفــي ظــل العديــد مــن النزاعات 
الداخليــة اجلارية مبشــاركة القوات 
احلكوميــة، ومــا يســمى داعــش، 
، اعتبر  الــى امليليشــيات  باإلضافة 
التقرير األوروبي، أن »كل هذه العوامل 
معا جتعــل البلد عرضة لالضطرابات 

املدنية«.
 

مالحقة فيسبوك
ونقل التقريــر عن املعهد البريطاني، 
التواصل  إن »عمالقة وســائل  قوله 
االجتماعي مثل )فيســبوك( تتحتم 
محاســبتهم على سماحهم بنشر 

محتوى خطير عبر منصاتهم«.
وبحســب عياد، فإن »مناطق الصراع 
بشــكل خــاص، تتطلب مســتوى 
مختلفــا مــن ضبــط احملتــوى الن 
من  ومجموعة  الكراهيــة  بامــكان 
األضرار األخرى عبر االنترنت، التسلل 
اآللية،  الضبط  أنظمة  بسهولة عبر 

ما يتسبب بأضرار على أرض الواقع«.
»فيســبوك«  أن  التقريــر  وذكــر 
أعلنــت إغالق عــدد من احلســابات 
التي استشــهد بها تقريــر املعهد 
بتعزيز  تقوم  انها  مؤكدة  البريطاني، 
عــدد موظفــي مراقبــة الضوابط 

التابعني لها في املنطقة.

لكن املعهد البريطاني، اعتبر أن هذه 
اخلطوة »مجرد إجراء مؤقت«، مطالباً 
حول  الشفافية  من  املزيد  بـ«تطبيق 
للمحتوى  فيســبوك  ادارة  كيفيــة 
املنشور، الن اجلهات السيئة تستغل 
هذه الفجوات من اجل نشر محتوى 

ضار مثل مبيعات االسلحة«.
وختم تقرير قناة »يورو نيوز« األوروبية، 
باإلشارة إلى أن ذلك ليس املرة األولى 
)فيســبوك(  اتهام  فيها  يتــم  التي 
باالفتقار إلى تطبيق اإلشــراف على 
احملتوى املنشور، ما أدى الى وقوع ضرر 

حقيقي في مختلف أنحاء العالم«.
وخلص التقرير األوروبي، إلى القول إن 
»محققي االمم املتحدة سبق لهم أن 
قالوا إن فيســبوك لعب دوراً رئيسياً 
في نشــر خطاب الكراهية الذي عزز 
العنف ضد مجتمــع الروهينجا في 

ميامنار«.

»الصباح الجديد« تواكب فعاليات شارع الفراهيدي 
للثقافة والكتاب بحّلته الجديدة في البصرة 

بسبب غياب الرقابة.. »فيسبوك« متجر لبيع األسلحة في البالد 

للمرة الثانية.. ظهور »أحجار الجوع« في أوروباعلماء يبحثون عن األسباب األكثر شيوعًا للبكاء

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
ديانا حداد والشاب خالد وعدد من 
العــرب، عادوا لطرح  الغناء  جنوم 
ألبومــات جديدة في عــام 2022، 
لهم  طويلة  ســنوات  غياب  بعد 
عن طرح األلبومات، وشــهد أيضاً 
العام عودة مطربني آخرين للغناء 
بعد غياب سنوات طويلة ومنهم 

املطرب فارس.
وفاجــأ الشــاب خالــد اجلمهور 
مؤخراً بطرح بوستر ألبومه اجلديد 
2022 أخيراً، بعد طول انتظار من 
جمهوره لأللبــوم، حيث كان آخر 
ألبوماتــه الغنائية منذ ما يقارب 
 ،»ce la vie« 10 ســنوات بعنوان
املناسبة،  بهذه  جمهوره  واحتفل 
خاصة بعد تأجيــل األلبوم ألكثر 
من مرة فــي الســنوات األخيرة، 
وآخرها في فترة أزمة كورونا والتي 
انتهــى بها من تســجيل األلبوم 

ولكن لم يتمكن من طرحه.
وأعلنت أيضــاً الفنانة ديانا حداد 
 8 غياب  بعد  لأللبومــات  عودتها 
»يا بشر«،  ألبومها  ســنوات منذ 
ألبومها  أغنيتني من  أول  وطرحت 
اجلديد بعنوان »وحشني شخص« 
ستطرح  إنها  وقالت  و«مغنجة«، 

أغنيتــني كل فتــرة مــن األلبوم 
وأضافت فــي تدوينة لها: »مرت 8 
ســنوات على نزول ألبومي األخير 
ويسعدني إني خبركم عن ألبومي 
اجلديد، رح يكون هاأللبوم مختلف 
عن اللي تعودتــوا عليه كطريقة 
طرح - رح نزل أغنيتني من األلبوم 

كل فترة«.
وعاد أيضاً في 2022 املطرب فارس 
للغنــاء بعــد اختفاء مــا يقارب 
7 ســنوات، وحقق فارس شــهرة 
كبيرة في فترة التسعينيات قبل 
في  واألضواء  الغنــاء  عن  ابتعاده 
الفترة  وطرح  األخيرة،  الســنوات 

املاضيــة عدة أغاني مــن ألبومه 
اجلديــد ومنها أغنيــة »عصبي« 
وفيديو كليب أغنية »دبلوماسي« 
وعدة أغاني أخرى جديدة، واحتفل 
جمهوره بعودته بعد غياب طويل 

لأللبومات والغناء.
عودتهم  املتوقــع  النجــوم  ومن 
لأللبومــات فــي عــام 2022، هو 
والذي  الســاهر،  كاظــم  الفنان 
 2016 فــي  ألبوماته  آخــر  كانت 
بعنــوان »كتاب احلب«، وكشــف 
انتهائه من تســجيل  مؤخراً عن 
كافة أغاني األلبوم، وأصبح جاهزاً 
للطرح، وقــال إنه يرغب في طرح 

األلبوم في أقرب وقت بسبب تأخير 
طرحه في الفترة املاضية، وهو ما 
قد يجعل عودته في 2022 مسألة 

وقت فقط بالنسبة للجمهور.
واعتــاد جمهــور إليســا علــى 
تواجدهــا كل عــام بألبوم جديد 
خاصة في الســنوات األخيرة، إال 
األلبومــات منذ  أنها غابــت عن 
ألبومهــا »صاحبــة رأي« الــذي 
طرحته فــي 2020، ولكنها عادت 
من  جديد  بألبــوم  العــام  هــذا 
أول  منه  وطرحت  اخلاص،  إنتاجها 
أغنية »أنا وبس«، وأعلنت عن طرح 
بعــد بطولة كأس  األلبوم كامالً 

العالم في 2022.
ومــن مفاجــٓات عــام 2022 هي 
عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب 
للغناء واأللبومات بعد غياب أيضاً، 
األولى هذا  أغنيتها  وكشفت عن 
لتتواجد  »املترو«،  بعنوان  الصيف 
في موســم الصيــف بعد غياب 
لأللبومات  تعــود  وكذلك  طويل، 
بعد غياب ما يقارب 5 سنوات منذ 
ألبوم »نســاي«، حيث تطرح هذه 
املرة أغاني ألبومها بشكل منفرد، 
بحســب مــا أعلنــت للجمهور 

مؤخراً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ما الفــرق بني الدمــوع التي يذرفها 
بالوحدة  الشــعور  اإلنســان عنــد 
التي تغلب اإلنســان  الدمــوع  وبني 
البصــل؟ وحدها دموع  لدى تقطيع 
الشــعور بالوحدة ميكن إدراجها حتت 
بحسب  العاطفية،  الدموع  مسمى 
بحث لعلمــاء نفس مــن جامعتي 
أولم األملانية وساسكس البريطانية، 
وحاول  »د.ب.أ«.  وكالة  بحسب  وذلك 
العاطفية  األســباب  العلماء حتليل 
التي تدفع اإلنســان لــذرف الدموع 
من خالل البحث الذي نشــرته دورية 
»الدافع والعاطفة« وقّسموا أسباب 
البكاء خمس فئات: الوحدة، والعجز، 
والتحميل فوق الطاقة، واالنســجام 

واستهالك الوسائط.

وأوضح الباحثــون، أن التصنيف إلى 
هــذه الفئات يعتمد علــى فكرة أن 
الدموع العاطفية حتدث دائماً عندما 
ال يتــم تلبيــة احتياجات نفســية 
أساســية أو يتم إشــباعها بشكل 
على  النفس  علماء  يشــير  مكثف. 
سبيل املثال إلى أن الشعور بالوحدة 
ينتــج من عــدم تلبيــة احلاجة إلى 

القرب - وبالتالــي ميكن أن يؤدي إلى 
البكاء. ويندرج حتت هذه الفئة أيضاً 

فراق احلبيب أو احلنني إلى الوطن.
ووفقــاً للباحثني، فإن دمــوع الفرح 
في املقابل حتــدث بعد إرضاء مكثف 
للحاجة إلى االنسجام - على سبيل 

املثال دموع الفرح خالل حفل زفاف.
وتنهمر الدموع بســبب العجز عند 
ســماع خبر وفاة شــخص ما على 

سبيل املثال.
وبحسب الباحثني، ميكن متييز الدموع 
العاطفيــة بوضــوح عما يســمى 
بالدمــوع القاعدية التي حتافظ على 
وجتاهل  وحتميهــا.  العينني  رطوبــة 
الباحثون في دراستهم الدموع التي 
تنهمر كرد فعل انعكاسي على البرد 

والرياح أو عند تقطيع البصل.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتشــرت تقارير عــن ظهور ما 
يعــرف بـ«أحجار اجلــوع«، التي 
حذرت فيهــا أجيــال غابرة من 
كوارث قادمة مثل اجملاعات، وذلك 
مع انحسار مناسيب األنهار في 
أوروبا، لكن تدقيقا قليال في هذا 

األمر يكشف احلقيقة.
 (arstechnica( موقــع  وذكــر 
املتخصص في الشؤون العلمية 
أن  رئيســي  بشــكل  والتقنية 
رواد مواقــع التواصل، خاصة في 
أملانيا والتشيك تداولوا في األيام 
األخيرة قصة »أحجار اجلوع«، في 
أعقاب جفاف عدد من األنهار في 
التغير  األوروبية، بســبب  القارة 

املناخي.

وقال إن القصة تعود إلى تغريدة 
11 اب اجلاري، تشــير  كتبت في 
إلــى نقــش على أحــد احلجارة 
التــي بــرزت أخيرا إثر انحســار 
منســوب نهر إلبه في التشيك 
وكتب عليــه: »إذا رأيتني.. إبك«، 
وكتب على هذا النقش أنه يعود 
إلى عام 1616، بحســب الصور 

املتداولة.
لكن في احلقيقــة، فإن ما جرى 
إعادة  ليس ســوى  أخيرا  تداوله 
نشــر محتوى مماثل نشر في عام 
2018، عندمــا جــرى حديث في 
اجلوع«  أوروبا حينها عن »حجارة 
إثر اجلفاف الشــديد الذي ضرب 

القارة العجوز في ذلك العام.
وعلــى أي حــال، فقصــة هذه 
احلجارة حقيقيــة إلى حد كبير 
ولها تاريخ طويل في أوروبا، لكن 
ذكرهــا دون ســياقها وتاريخها 

ميثل تضليال »فظيعا«.
وتقوم فكرة هــذه احلجارة على 
عندما  اجلفاف  أعوام  تســجيل 
تنحسر مياه النهر، على الصخور 

التي كانت تغمرها املياه.

بعد غياب سنوات طويلة..

 2022 ُيعيد مطربين إلى طرح ألبوماتهم 
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الدوحة ـ وكاالت:

أعلن االحتــاد الدولي لكرة القدم 
أنه مت بيــع مليونــن و450 ألف 
كأس  مباريــات  حلضــور  تذكرة 
.™2022 قطــر   FIFA العالــم 

وشــهدت فترة املبيعات األخيرة 
التي امتدت بن اخلامس من متوز 
والسادس عشر من أغسطس/آب 
بيع ما مجموعه 520 ألفا، و532 
تذكــرة، وكان أكثرهــا من أجل 
حضــور مباريــات دور اجملموعات 
البرازيل،  الكاميرون ضد  كمباراة 
والبرازيل ضــد صربيا، والبرتغال 
ضد  وكوستاريكا  أوروغواي،  ضد 

أملانيا، وأستراليا ضد الدمنارك.
ومتّكــن املشــجعون املقيمــون 
واململكة  فــي كّل مــن قطــر 
والواليات  الســعودية  العربيــة 
واملكســيك  األمريكية  املتحدة 
املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
والبرازيل  واألرجنتــن  وإنكلتــرا 
وويلز وأستراليا من تصدر قوائم 
االنتظار الرقمية وتأمن أكبر عدد 
من التذاكر.. وسيعلن عن موعد 
انطالق مرحلــة املبيعات املقبلة 

في آواخر شهر أيلول املقبل.
املنظمة  منحــت  ذلــك،  إلــى 
اخلليجيــة للبحــث والتطويــر 
أكبر  لوســيل،  ســتاد  »جورد«، 
ستادات كأس العالم FIFA قطر 
املنظومــة  شــهادتي   ،™2022
العاملية لتقييم االستدامة »جي 
ســاس«، من فئــة اخلمس جنوم 
في التصميــم والبناء، ومن فئة 

التميز فــي إدارة البنــاء، تقديراً 
االستدامة خالل  مبعايير  لاللتزام 
مراحــل تصميم وبنــاء الصرح 
املعماري، الذي سيشــهد نهائي 
املونديال في ديسمبر/كانون األول 

املقبل.
وشهد حفل تسليم الشهادتن 
في االســتاد اليــوم حضور عدد 
من كبار املســؤولن في اللجنة 

من  واإلرث،  للمشــاريع  العليــا 
الكواري،  غــامن  املهندس  بينهم 
نائــب املديــر العــام للخدمات 
الفنية، واملهندســة بــدور املير، 
املدير التنفيذي إلدارة االستدامة، 
والســيد جاســم اجليدة، مدير 

االتصال في إدارة االستدامة.
وأعــرب املهندس غــامن الكواري، 
عن فخره بحصول ستاد لوسيل 

في  املرموقة  الشهادة  هذه  على 
االستدامة، مشــيراً إلى أن ذلك 
تتويــج جلهود فــرق العمل التي 
شــاركت فــي تشــييد الصرح 

املونديالي.
وقال: »ال شــك أن تقدير »جورد« 
جلهود فرق العمل، من مهندسن 
يحمل  ومقاولــن،  ومعماريــن 
لنا في  بالنســبة  أهمية كبيرة 

رحلتنــا نحو اســتضافة احلدث 
العاملي.«

االلتزام  كان  »لطاملــا  وأضــاف: 
رأس  االســتدامة على  مبعاييــر 
أولوياتنــا، فقــد حرصنــا منذ 
البداية على بناء منشآت رياضية 
تخــدم أفراد اجملتمــع، حتى بعد 
الســتار على منافسات  إسدال 
بهذه  نفخر  اآلن  ونحن  البطولة. 

تقديراً  تأتــي  التي  الشــهادات، 
جلهود كل من ساهم في تشييد 
هذا االستاد الرائع، الذي سيكون 
محط أنظار العالم، وعشاق كرة 
القدم، خالل نهائي مونديال قطر 

 ».2022
العليا على  اللجنــة  وحرصــت 
في  االستدامة  ممارسات  توظيف 
جوانب كثيرة خالل رحلة تشييد 
االستاد الذي يتســع لـ 80 ألف 
املتطور  سقفه  ويعتبر  مشجع، 
مــن أبرز العناصــر التي تعكس 
توظيف ممارســات االســتدامة، 
إضافة إلى ترشــيد اســتهالك 
املياه من خالل استخدام أنظمة 
عاليــة الكفــاءة.. كمــا يتميز 
االستاد مبنظومة إضاءة متطورة 
تعمل على تداخل الضوء والظل 
في محــاكاة للفانوس أو الفنار، 
ما يلقــي الضوء علــى الفنون 

واحلرف التقليدية في املنطقة.
مــن جانبــه، تلّقــى املنتخــب 
املكسيكي ضربة موجعة بتأكد 
غياب جنمه خيسوس كورونا عن 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
إشــبيلية  نــادي  أعلن  بعدمــا 
تتراوح من  ملــدة  وغيابه  إصابته 

أربعة إلى خمسة أشهر.
وتعــّرض الدولــي املكســيكي 
لكســر ومتّزق في أربطة الكاحل 
األيسر خالل التدريبات ونُقل إلى 
املستشــفى عبر سيارة إسعاف 
ليتبــّن بعدهــا أنه ســيحتاج 
للخضــوع لعمليــة جراحيــة 
ســتبعده عن املونديــال املقبل 

وعن املالعب ألشهر طويلة.

ضربة موجعة للمنتخب المكسيكي قبل النهائيات 

مبيعات تذاكر كأس العالم في قطر
تصل إلى مليونين و450 ألف تذكرة

لندن ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القــدم، معاقبة توماس 
توخيل، مدرب تشيلسي، بسبب شجاره مع أنطونيو 
كونتي، مدرب توتنهام هوتســبير، فــي املباراة التي 
جرت بن الفريقن يوم األحد املاضي وانتهت بالتعادل 
)2-2(.ومت إيقاف توخيل مبــاراة واحدة، كما مت تغرميه 
35 ألــف إســترليني، في الوقت الــذي مت فيه تغرمي 

كونتي 15 ألف إسترليني.
وتشــاجر الثنائــي أوال أثناء املباراة عقب تســجيل 
توتنهام هدف التعادل األول، بســبب مبالغة كونتي 
في االحتفــال بالهدف، األمر الذي اســتفز توخيل.

وعقب نهاية املباراة، وأثناء املصافحة بينهما تشاجرا 
من جديد، الســتياء توخيل من عدم نظر كونتي في 
عينيه.يذكــر أن توتنهام يحتل املركز الرابع برصيد 4 
نقاط، وميلك تشيلســي نفس الرصيد من النقاط، 

لكن يتواجد في املركز السابع.

الكويت ـ وكاالت:
أعلن نادي العربي الكويتي تعاقده مع املدرب الصربي 
ديجان تومك، لتولي مهمة الفريق األول لكرة السلة 
في املوســم اجلديد.وســبق لتومك تدريب عدة فرق 
عربية وآســيوية، من بينها املغرب الفاسي، األهلي 
والهــالل الســعودين، االحتاد البحرينــي ومواطنه 
الرفــاع، إلى جانب الســد القطري، املــروج الليبي، 

واالحتاد السوري، وغير ذلك من األندية.
وفي الكويت، ســبق لتومك تولــي مهمة الكويت 
الكويتي، وحصــد معه لقب الــكأس، كما حصد 
لقب الدوري القطــري وبطولة األندية اخلليجية مع 
فريــق قطر.ويتطلع العربي مــع تومك والذي حصد 
جائزة أفضل مدرب في قطر وسنغافورة، إلى مجاراة 
الكويــت، وبقيــة فرق املمتــاز، والصعــود ملنصات 
التتويج.وفي سياق آخر، داخل النادي العربي، تعاقدت 
إدارة النادي مع احلارس حســن دشتي، لتدعيم فريق 

كرة اليد.

االتحاد اإلنجليزي يعلن 
عقوبة توخيل وكونتي

الصربي تومك مدربا 
لسلة العربي الكويتي

مفكرة اليوم

ليدز - تشيلسي

سوسييداد - برشلونة 

ليل - سان جيرمان 

4:00 مساًء

11:00 مساًء

9:45 مساًء

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

الدوري الفرنسي 

نيويورك ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد األميركي للتنس، 
القادمة  النســخة  أن جوائــز 
مــن بطولة الواليــات املتحدة 
 60 ســتتخطى  املفتوحــة 
فـــي  مـــرة  ألول  دوالر  مليون 
تاريخهــا، بعد زيادتهــا بواقع 
بالعام  مقارنة  دوالر  مليون   2.5
املاضي.وبهذا ســتكون بطولة 
 2022 نسخة  ميدوز  فالشينج 

هي األكثــر قيمــة مادية من 
ناحيــة اجلوائــز، بعدمــا وافق 
اقتراح  علــى  األمريكي  االحتاد 
التنس  رابطة  العبــي  مجلس 
واحملترفات   )ATP( للمحترفــن 
بطــال  وســيحصل   ...)WTA(
على  والســيدات  الرجال  فردي 
2.6 مليون دوالر لكل العب، في 
في  الوصيف  ســيحصل  حن 
كل منافسـة على 1.3 مليـون 

دوالر.
لكن الزيادة امللحوظة كانت في 
اجلوائز املوزعة على املشــاركن 
للبطولة، حيث  األول  الدور  في 
ستصل إلى 80 ألف دوالر للدور 
الرئيسي األول، و121 ألف للدور 
الثاني.. وتزيد هذه اجلوائز بواقع 
%85 و%57 مقارنة مبا مت توزيعه 
في عام 2016، بحســب بيانات 

االحتاد األميركي.

ومــن 60 مليون دوالر، ســيتم 
دوالر في  6.26 مليــون  توزيــع 
بزيادة قدرها  التمهيدية،  األدوار 
عام  ببيانــات  مقارنــة   223%
إجمالي  بلغــت  حينما   ،2016
تلك اجلوائــز 1.94 مليون دوالر.. 
املتأهل  في حــن ســيحصل 
705 آالف  النهائي  للدور نصف 
دوالر، واملتأهــل لربــع النهائي 

على 445 ألف دوالر.

جوائز قياسية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس
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التاريخ يتحدث عن 
صحيفة »المالعب«

دخت صحيفة املالعب الغرا ســنتها الثالثة من 
االغالق، فهذه الصحيفة ذات التاريخ الكبير كانت 
واحدة مــن الصحف الرياضية املميزة وذات نكهة 
إلى جانب صحف »امللعــب والرياضي واجلمهور« 
وغيرهــا فــي تلك الفتــرة من خالل مســيرتها 
علــى جميع  الرياضية  لألنشــطة  ومتابعتهــا 
االصعدة ومنهــا البطوالت التي شــهدها بلدنا 
ومنهــا بطولة اخلليج العربي التي ســتقام على 
ارض البصرة خالل بداية العام اجلديد بأذنه تعالى.

يكفــي أن أكون أحد ابنــاء صحيفة املالعب منذ 
صدور عددها األول قي العام 1966 حيث ترأس عبد 
الغني عســكر رئاســة التحرير آنذاك إلى جانب 
رموز إعالمية فيها امثال عبد اهلل العزاوي وشاكر 
إســماعيل ومؤيد البــدري، نعم كانــت املالعب 
صحيفة متميزة في تلــك الفترة فقد احتضنت 
العديــد من الزمالء منهم من رحل ومنهم من ما 

زال على قيد احلياة.
تعلمنا منهــم العمل الصحفي الرياضي واخص 
بالذكر الزميل العزيز صكبان الربيعي شافاه اهلل 
فــكان بحق لولب هذه الصحفيــة التي كان لها 
مهندسا في تغطية العديد من البطوالت ومنها 

بطوالت اخلليج العربي وغيرها.
لألســف الشــديد توقفت فجأة من دون ســابق 
انذار بعدما قادها العديــد من الرموز آنذاك، نعم 
اســتغربنا قرار اغالقها وتوقفها عن الصدور وال 
زالت املالعب تاركة بصمات في تاريخ مســيرتها 
حلني توقفها بعدما قادها بنجاح زمالء اعزاء امثال 
املرحــوم عادل العتابــي وهادي عبــد اهلل وخالد 
جاسم، إلى جانب زمالء في مالكها امثال حسني 
الشمري،  وحســني  إبراهيم  ومحمد  اخلرســاني 
حيث كانــت املالعب في ايدي امينــة ال يختلف 
عليهــم احد كانــت لهم بصمات فــي عملهم 
واخص بالذكر الزميل فــالح الناصر والذي يتولى 
بكل اقتدار رئاسة القسم الرياضي في صحيفة 
الصباح اجلديد متحديــا كل الظروف التي تواجه 
عمله ولي الشــرف ان اســاهم فــي بعض املواد 

املنوعة في »الصباح اجلديد«.
املالعب كانت تصدر من اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية وحتظى باهتمــام االخ رعد حموي، الذي 
اناشــده ان يعيد الروح لهذه الصحيفة واعادتها 
ملواصلة املســبرة ســيما ونحن مقبلــون على 
احتضان خليجي البصــرة فهي دعوة نرجوها من 

أخي ابو طالل بإطالق سراح »املالعب«.

بغداد ـ الصباح الجديد:

زارَ وزيــُر الَشــباب والرياضة رئيس 
االحتاد املركــزي لكرِة القدم »عدنان 
درجال«، بُصحبــِة محافِظ البصرة 
»أســعد العيداني« مدينَة البصرة، 
وذلك لالطالِع على جاهزّيِة املنشآِت 
خليجي  بطولَة  ســتحتضُن  التي 
)25( َمطلــع العام املُقبــل، ورافقُه 
الزيــارة كٌل من ُعضــو االحتاد  في 
أحمد املوسوي واألمنِي العاّم محمد 

فرحان.
وتفقَد درجــال ملعَب جذع الَنخلَة 
باملدينــِة الرياضّية الذي يتســُع لـ 
الفيحاء  وملعــَب  متفرج  ألَف   65
الذي يتســُع لنحو 10 آالف متفرٍج، 
املينــاء األوملبّي  وكذلــك ملعــب 
ســعة 30 ألَف متفــرج. كما متت 
الفندقّية امُلصصة  الُشــقق  زيارُة 
للضيوِف القادمــني حلضورِ بطولة 

خليجي 25.
والتَقى وزيُر الشباب والرياضة رئيس 
االحتاد العراقّي لكرِة القدم عدداً من 
محافظِة  ووجهاِء  عشــائر  شيوِخ 
أســعد  امُلافظ  بحضــورِ  البصرة 
العيداني، حيُث أكَد اجلميُع حرصه 
على إظهارِ الوجه األجمل ملدينتهم 
ومحافظتهم وهي حتتضُن األشقاَء 
عديدٍة  بأواصر  نرتبُط معهم  الذين 
مــن دوِل اخلليــج في هــذا املفِل 
الرياضــي اإلقليمــّي، وضــرورة أن 
أمت جاهزيتها من  البصرُة في  تكون 
أنواِع  كل  وتقــدمي  النواحي،  جميِع 
خيمَة  لتكون  اللوجســتّي  الدعم 
اخلليــج املُقبلــة، وهي تســتقبُل 
منتخباٍت  مــن  الرياضّية  الوفــودَ 
تواقة  وجماهير  وشخصياٍت  وجنوٍم 
ستتســابُق ملتابعــِة هــذا احلدث 

الكروّي املهم.
هذا وتطرَق رئيُس احتاد الكرة ملوعِد 

افتتاح ملعــِب امليناء األوملبي الذي 
مباراًة  افتتاحه  يوم  في  سيحتضُن 
امليناء  فريق  روادَ  جتمُع  استعراضّيًة 
وكذلك  الوطنــّي،  املنتخــِب  ورواد 
مبــاراة كأس الســوبر العراقي بني 
الدوري  الشــرطة بطــل  فريقــي 
للموسِم املاضي والكرخ بطل كأس 
العراق أيضاً. وأكَد درجال: إن العراق 
جاهٌز من جميِع النواحي الحتضاِن 
إخوته، وإن هناك تنسيقاً عالياً بني 
وزارِة الَشباب والرياضة واحتادِ الكرة 
مــع احلكومِة امللّية فــي البصرة. 
ُمقدماً شكرُه العالي إلى احلكومِة 

االحتادّية في تقــدميِ الدعم الكامل 
للجهودِ  وتقديره  البطولــةِ  إلجناِح 
املبذولة من قبــل محافِظ البصرة 
أســعد العيداني الذي يعمُل بجٍد 
البطولِة بأفضــل صورٍة،  إلظهــارِ 
وشيوخها وشبابها النابض بفعلِه 
في تقدميِ كل أشــكاِل الدعم، وكٌل 

من موقعه.
وأجرى وزيُر الشباب والرياضة رئيس 
القدم »عدنان  العراقّي لكرِة  االحتاد 
درجال« اتصاالً هاتفياً مع الشــيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس احتاد 
وبحَث  القــدم،  لكرِة  اخلليج  كأس 

معــه آخــرَ اســتعدادات البصرة 
خليجي  منافســات  الســتضافِة 
املقبل.متمنياً  العــام  َمطلــع   ٢٥
في الوقت نفســه النجــاَح لدولِة 
قطر في اســتضافِة نهائيات كأس 
العالم أواخر العام احلالي، وأن تكون 
وغير  اســتثنائيًة  النســخُة  هذه 
الفائقة  القدرَة  وتؤكُد  مســبوقٍة، 
لقطــر  على احتضــاِن البطوالت 
.وجــرى، خــالل االتصال  الكبــرى 
الهاتفي، التطرُق إلى ســبل إجناح 
خليجي  البصرة  مدينة  استضافِة 
25، وكيفّية التنسيق مع احتادِ كأس 

اخلليــج والتنظيــم العالي، فضالً 
واللجان  باملالكاِت  االســتعانِة  عن 
والتنظيم مع اجلهات  املشــتركة  
ذات العالقة، والعمل على تشكيِل 
اللجــان للبطولــِة، ومنهــا البدُء 
التنفيذّية  اللجنتني  تشــكيل  في 
واإلعالميــة. وكان رئيُس احتاد كأس 
قد  الشيخ خليفة،  العربي،  اخلليج 
اجلمعة،  اليوم  تصريحاته،  في  جّدد 
البصرة  مدينة  باســتضافِة  ثقته 
خلليجي 25، مؤكــداً: إن احتاد كأس 
االســتضافة  هذه  يدعــُم  اخلليج 
بشــكٍل قوي، إذ أنه أكــَد في أكثر 

من مناسبٍة بأنه من حقِّ العراقيني 
تعدُّ  التي  البطولة  استضافة هذه 

بطولًة خاصًة ألهل املنطقة.
يغيبــون عن  الشــباب  محترفــو 

معسكر أنطاليا
يدخل املنتخب العراقي للشــباب، 
اجلــاري،  األســبوع  مــن  اعتبــارا 
معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا 
التركيــة، حتضيرا للمشــاركة في 
تصفيات كأس آسيا، املقررة مبدينة 
ندمي  املقبل.وقال  /أيلول  في  البصرة 
كرمي، املدير اإلداري ملنتخب الشباب، 
»ســيقيم منتخب الشباب جتمعا 
خارجيا في مدينة أنطاليا التركية، 
خــالل األســبوع اجلــاري، حتضيرا 
اآلســيوية«.وأضاف:  للتصفيــات 
»ننتظر وصول التأشــيرات، لتأكيد 
إقامة املعسكر الذي سيتخلله عدد 
من املباريــات التجريبية مع األندية 
سيغيبون  أوروبا  محترفو  التركية.. 
الرتباطاتهم  أنطاليا،  معسكر  عن 
الدوريــات«.وأمت:  في  أنديتهــم  مع 
»يتطلع اجلهــاز الفني بقيادة عماد 
محمــد، لالســتفادة مــن الفترة 
املباريات  الزمنية املتبقية، وتكثيف 
الوديــة، واختيــار العناصر املؤهلة 
التصفيات،  فــي  املنتخب  لتمثيل 
من أجل السعي بقوة حلصد بطاقة 
التأهــل عن اجملموعــة، التي تضم 
والهند«.يذكر  والكويت  أســتراليا 
أن اجلهــاز الفني ملنتخب شــباب 
العراق، وجه في وقت سابق الدعوة 
لـ5 محترفني في أوروبا وأســتراليا، 
التصفيــات  فــي  للمشــاركة 
احلموي  أمــني  وهــم:  اآلســيوية، 
وألكسندر  السويدي(،  )هلسنبوري 
أوراها )كوينز بارك رينجرز اإلجنليزي(، 
السويدي(،  )جتنبوريج  فاضل  وإالي 
الهولندي(،  )جرافشــاب  أزاد  وبلند 
وشــربل شــمعون )ملبورن سيتي 

األسترالي(.

درجال يعلن جاهزية البصرة الحتضان
خليجي 25 مطلع العام المقبل  

يجري اتصااًل هاتفيًا مع حمد بن خليفة آل ثاني ويؤكد على التعاون المشترك 

إعالم اللجنة األولمبية 
حقــق منتخــب شــباب العراق 
للمواي تاي أربعة عشــر وســاماً 
ملوناً في بطولة العالم للشباب 
التــي أختتمــت فعالياتها أمس 
كواالملبور. املاليزية  العاصمة  في 
أعلــن ذلك رئيس األحتــاد املركزي 
العراقي  الوفد  رئيس  تاي،  للمواي 
ان  موضحاً  علگ  جبار  مصطفى 
العبينا حققوا وســامني ذهبيني 
عــن طريق الالعبــني أبي الفضل 
عباس بــوزن 29 كغــم بفعالية 
القتــال، وعلي محمــود بوزن 34 
كغــم بفعالية واي كــرو ، فيما 
حقق العبونا اآلخرون ثالثة أوسمة 
نحاسية.وأشار  وتســعة  فضية، 
النتائج تعتبر  أن هــذه  الى  علك 
جيدة جــداً مقارنة بعدد الالعبني 
العراقيني املشاركني إذ مت تقليص 

العراقي بســبب الضائقة  الوفد 
املالية ليقتصر على ســتة عشر 
العباً فقط فيما شــاركت أغلب 
املنتخبات بضعف هــذا العدد أو 

أكثر.
األوملبية  اللجنة  بدور  وأشاد علك 

حمودي  رعــد  برئيســها  مممثلة 
وأمينيهــا العــام واملالــي هيثم 
عبداحلميد وأحمد صبري وأعضاء 
املكتب التنفيذي للدعم املستمر 
البعثة  مــع  اليومي  والتواصــل 

العراقية في كواالملبور.

بغداد ـ فالح الناصر:
سمى االحتاد املركزي لكرة الطاولة، 
لالشراف  عباس محســن،  املدرب، 
علــى اعــداد وتأهيــل الالعبــني 
املوهوبني في املركز التدريبي الحتاد 
افتتحت مؤخرا  التي  الطاولة  كرة 
وتؤدي وحداتها التدريبية في قاعة 
الرياضية  للموهبة  الوطني  املركز 

في املدينة الشبابية.
واوضح املدرب، عباس محســن، ان 
احتاد كــرة الطاولة برئاســة هردة 
رؤوف يسعى إلى اكتشاف الطاقات 
لتكون  وتأهيلها  الصغيرة  الواعدة 
الوطنية  املنتخبــات  إلــى  رافــد 
للفئات العمرية، مبينا ان مشرفة 
، افتخار  مدرسة كرة الطاولة هي 
جمعة، التي تواكب العمل وحترص 

على تشجيع الالعبني الواعدين.
وبني محسن، وهو احد جنوم اللعبة 

الســابقني، وعمل مدربــا للفئات 
العمرية وملركــز املوهبة الرياضية 
بكرة الطاولة لســنوات عدة، إلى 
جانب رحلته مدربا لنادي احلشــد 
الشــعبي، أن االبــواب مفتوحــة 
ملــن يرغب فــي االلتحــاق باملركز 
التدريبــي الحتــاد كــرة الطاولة، 

وذكر انه حاليا يشــرف على اعداد 
مواليد   »تقى محمــود  الالعبــني 
2013 ومسرة  وسيف علي مواليد 
مواليد  الثالثة  والالعبــني  محمد 
2013  ومرمي عبــاس مواليد 2015 
والشــقيقان زمزم وقسور حسني 

علي مواليد 2014 و2016 ».

محمد نجم الزبيدي
اختير اللواء عمار جبار خضير 
احلميري مديرا للتدريب البدني 
وألعــاب اجليش، وقــال اللواء 
احلميري اننا سنعمل جاهدين 
بالواقع  النهــوض  اجــل  من 
الرياضي علــى صعيد اجليش 
العراقي الباسل ولهذا سنقوم 
وهي  بوضع خطة مستقبلية 
والقابلية  باللياقــة  االهتمام 
البدنيــة ملنتســبي اجليــش 
واضافة إلى اننا سنقوم بإعادة 
اخلارجية  املشــاركات  نشاط 
واالحتاد  السيزن  مستوى  على 

العربي.
وقــال: ســنعمل كذلك على 
املتلفــة  الــدورات  تفعيــل 
والتعــاون مع وزارة الشــباب 
والرياضــة واللجنــة األوملبية 
واالحتادات  العراقيــة  الوطنية 
وســنقوم  كافة،  الرياضيــة 
مع  وامللص  اجلــاد  بالتعــاون 
األندية العســكرية الرياضية 

الفــرق  اعــداد  أجــل  مــن 
البطوالت  فــي  للمشــاركة 
الى  والعاملية ونسعى  العربية 
العسكري  االستعراض  إقامة 
الرياضــي الســنوي للجيش، 
فــي حني ســنقيم احتفالية 
خاصة مبناسبة تأسيس صنف 
وبالتزامن مع  البدني  التدريبي 
عيد اجليش العراقي الباســل 
الثانــي املقبل  6 كانون  يــوم 
بعونه تعالــى وهذا يصب في 

خدمة الرياضة العسكرية.

المواي تاي يحققون 14 وسامًا
في بطولة العالم للشباب 

عباس محسن يشرف على المركز التدريبي 
في اتحاد كرة الطاولة 

عمار جبار الحميري مديرا 
للتدريب البدني وألعاب الجيش

إعالم اللجنة األولمبية
اختتمــت فــي بحيــرة نصب 
بغداد  العاصمة  في  الشــهيد 
بطولة  منافســات  أمــس  أول 
أنديــة العراق للكانــوي كاياك  
مبشاركة واســعة متثلت باندية 
بتتويج   املافظات  وبعض  بغداد 
نادي احلشد الشعبي برصيد ٢٩ 
نقطة فيما حل في املركز الثاني 

نادي الشــباب بعد ان جمع ٢٣ 
الثالث  املركــز  في  وحل  نقطة 

نادي الثوري جامعا ١٧ نقطة ..
الفرديــة  النتائــج  واســفرت 
البطولة  لالعبني املشاركني في 
للمتقدمني  نساء  كاياك  زوجي 
عبد  اميــان  الالعبــة  فــوز  عن 
اللطيــف باملركــز األول. .فيما 
أسفرت نتائج كانو  للمتقدمني 

عن فوز الالعب أســامة نصيف 
املركز  الثــوري فــي  تــادي  من 
الناشئني  منافسات  األول..وفي 
حقــق الالعــب عبــاس طالب 
مــن الصناعــات الكهربائيــة 
كاياك  فــردي  األول..وفي  املركز 
الالعبة  أحرز  للناشــئني  نساء 
اميان عبد اللطيف من احلشــد 
الشــعبي الترتيــب األول.امــا 

نتائج منافسات كاياك للشباب 
احمد  ليــث  فوز  عن  أســفرت 
من احلشد الشــعبي في املركز 
االول اللعب ليــث احمد ، وفي 
منافســات كانو للشباب أحرز 
الشــعبي  احلشــد  نادي  العب 
محمد عبد األميــر على املركز 
كايــاك  فــردي  وفــي   .. األول 
العب  اســتطاع  للمتقدمــني 

احلشد الشــعبي احمد سمير 
مــن احــراز املركــز األول، وفي 
منافسات زوجي كاياك للشباب 
أســفرت عن فوز العب الشباب 
علي أكبر حمود ـ اما منافسات 
زوجي كايــاك للمتقدمني فقد 
أحــرز املركــز األول  الالعبــان  
ســليمان احمد وعلي عادل من 

نادي الشباب 

يذكــر أن ١٨ ناديا شــاركت في 
بطولة أندية العراق هي )احلشد 
والشــباب  واالثوري  الشــعبى 
واحلســني_والصناعات  وامليثاق 
الكهربائيــة وآليات الشــرطة 
والنجــدة والكاظمية والبحري 
والســماوة  والعمارة  والقرنــة 
ودوكان وســيروان وغاز الشمال 

والسليمانية(.

الحشد الشعبي يتوج بطال لألندية بالكانوي كاياك

حسام عبد الرضا*
خسر منتخبنا الوطني للناشئني 
لكــرة اليــد اولــى مبارياته في 
التاســعة  اآلســيوية  البطولة 
البحرين  في  أمس  انطلقت  التي 
وتتواصــل لغايــة 31 آب اجلاري، 
وذلــك أمام املنتخب الســعودي 
بنتيجة 22 - 44 هدفا، وسيلعب 
مباراته  اليــوم  عصــر  منتخبنا 
اليابان حلســاب  امــام  الثانيــة 

اجملموعة الثانية، ويلتقي بعد غد 
بنظيره القطــري ويلعب االربعاء 
مبارياته  ويختتــم  الكويت  امام 

بلقاء اإلمارات اجلمعة.
ويتألــف وفد منتخبنــا من رضا 
عبــودي اجلــاروش عضــو االحتاد 
للمنتخب وظافر صاحب  مشرفأ 
مدربــا  أحمــد  وآوات   ، مدربــا 
مســاعدا ووســام فاضل مدرب 
املرمــى وعلــي مذبوب  حلــراس 

معاجلــاً، والالعبني" مقتدى جالل 
ومهدي أمين ومحمد علي ســعد 
وعبــد الكرمي حســن وجاســم 
حيدر ومؤمل رؤوف وحسني احمد 
ومحمد وزير وكاظم حسن وليث 
الكاظم ومحمد  وموســى  علي 

دلير وروز رفيق ومحمد باقر".

* املنســق اإلعالمــي الحتاد كرة 
اليد

ناشئة اليد يستهل بطولة آسيا بالخسارة
امام السعودية ويالقي اليابان اليوم 

هشام السلمان* 
قال االمني العام للجنة الباراملبية 
الوطنيــة العراقيــة ) وكالة ( ان 
تقدمي  العراقيــة قررت  الباراملبية 
ألجل  للرياضيني  واالسناد  الدعم 
حتقيق النتائج املتقدمة من املركز 

االول وحتى املركز اخلامس. 
وأضاف عبد اجمليد ان هذه النتائج 
مشاركة  خالل  متابعتها  سيتم 
االحتادات الرياضية التابعة للجنة 
الباراملبية فــي البطوالت املؤهلة 
املقبلة  الباراملبيــة  الــدورة  الى 
في العاصمة الفرنســية باريس 

2022.. واضــاف ان تلــك املتابعة 
الفني  للبرنامج  وفقا  ســتكون 

الذي مت اعتماده لهذا الغرض .
يُذكر ان املكتب التنفيذي للجنة 
الباراملبية العراقية ســبق له ان 
قرر خــالل جلســته املرقمة )9 (
في الرابع من شــهر متوز املاضي 
واملتضمنة ضرورة دعم الرياضيني 
الذين يحققــون املراكز املتقدمة 
فــي البطــوالت التأهيليــة الى 
الدورة الباراملبية التي ستقام في 

باريس عام 2024.
* مدير اعالم اللجنة الباراملبية

البارالمبية تدعم أصحاب النتائج المتقدمة
في البطوالت المؤهلة  لباريس 2024
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أبكاني مشهُد امراة عراقية تبحث في النفايات 
عن ُعلب فارغة تلتقطها من هنا وهناك متهيداً 

لبيعها ...
وكم تبلُغ قيمُة هذه الُعلب اذا باعتها ؟

انها بكت حني ُسئلت عن أوضاعها وقالت :
ليس هناك أحد يتكفل باالنفاق عليها .

والسؤال اآلن :
كم لهذه املرأة العراقية الفقيرة ِمْن نظائر ؟

نحن بحمد اهلل في بلد نفطي ثرّي ... فكيف 
تلجأُ فيِه هذه املرأُة ونظائُرها الى ما جلأت 

اليه من الكدح املضِني البقاء جذوة احلياة دون 
انطفاء ؟

اّن مليارات الدوالرات تُنهب على نحو منظم من 
ثروة العراق الوطنية وَتُهّرب الى اخلارج لتكون 
ضمن ارصدة كبار حيتان الفساد ، فيما يبقى 

الفقير ملتاعاً يعاني أشد ألوان الضيق والفاقة 
واحلرمان دون أْن تصله اية مساعدة حكومية ..!!

اننا نطالب بدفع حصة املواطن الفقير من 
النفط اليه ليصون بها ماء وَْجِهِه .

ليس ِمّنًة عليه ِمْن أََحد بل هو حقه الشرعي 
والشخصي الذي حجبه عنه السلطويون، 

النائمون على وسائد احلرير، والذين وََفّروا 
ألنفسهم ِمْن وسائل الراحة والعيش املترف 

مالم يوفره امللوك النفسهم ..!!
اّن هذه املرأة الفقيرة غنيُة النفس بدليل أنها 

جلأت الى جتميع الُعلب الفارغة ولم متد يدها الى 
أحد .

اّن على احلكومة أْن جُتري االحصاءات الدقيقة 
ملعرفة الفقراء البائسني لُتجري الى كل واحد 

من هؤالء العراقيني املستضعفني ما يسد رمقه 
ويدفع عنه غائلة االحتياج 

وهذا أمر مقدور عليه السيما مع االرتفاع 
الكبير بأسعار النفط .

انكم ايها السلطويون مسؤولون أمام اهلل 
وأمام التاريخ عن إهمالُِكم بحق هذه الشريحة 

وتقاعسكم عن تأمني احتياجاتها .
ماذا تقولون غدا حينما ينادى املنادي :

" وقفوهم انهم مسؤولون " ؟
انكم وفّرمت ألنفسكم وأهليكم كل ما تريدونه 

ويريدونه ، فلماذا نسيتم اجلياع واملستضعفني ؟
وَمْن منكم سينطلق مستجيباً لندائنا لرفع 

احلَْيف عنهم ؟
واملسؤولية ليست مسؤولية احلكومة وحدها 

انها مسؤولية اجملتمع كله 
وكلكم على علم بذلك ، فقد قال الرسول )ص( 

:
" كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته "

ونحن هنا نثني على العراقيني األماجد الذين 
يتفقدون الفقراء ويصلونهم مبساعداتهم غير 

أّن املطلوب هو احلل اجلذري الذي يضع النهاية 
الى ليل العذابات الطويل ..

كيف ُتنسى دمعُة 
الفقير ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حاوره سمير خليل :
يدرس  لم  بالفطــرة،  موهوب  فنان 
فــي معهــد او كلية فنيــة، لكن 
يداعب  شــهادته،  هو  احساســه 
والفحم  الرصــاص  بقلــم  االوراق 
النه يعتقــد ان التخطيط بهما هو 
االســاس لكل فنان تشكيلي، هذا 
اليغفل انه اليرســم بااللوان، لكنه 
يفضل الرســم بالقلــم الرصاص 
او الفحم النهمــا باعتقاده االقرب 
لتجســيد رؤاه وشــخوصه التــي 
الشــعبي، هو  واقعنا  ينتقيها من 
الفنان التشكيلي دريد حسني الذي 
وبدأنا بســؤاله:  كان ضيف حوارنا 
انت متيل للرســم بقلم الفحم او 
الرصاص، هل هو اســلوب خاص ام 

هروب من االلوان وصعوبتها؟
اجاب : هو حقيقة اســلوب خاص،  
ولكــن ليــس هروبــا مــن األلوان، 
والفحم  الرصاص  بقلم  التخطيط 
هو املتعة احلقيقية للفنان املوهوب،  
لذلــك جتــد نفســك  في ســورة 
الشغف إلخراج ماهو في داخلك، او 
تعتبره بداية لك للوصول إلى هدف 

حقيقي في مجال الفن".

اهتمــام  هنــاك  هــل  برأيــك،   *
قبــل  مــن  بالتخطيطــات 

التشكيليني اليوم؟
حقيقة،  االهتمام قليل جدا ولكن 
اهتمــام ولكن جتد  بالتأكيد هناك 
القليل منهم من يدعمك ويشــد 
على عزمك، وبالنســبة للتخطيط 
املوهوب  الفنان  أســاس  فاكيد هو 
احلقيقــي، والتخطيــط هــو روح 
حــس  الميتلــك  والــذي  الفنــان، 
التخطيط فمع احترامي له الاعتبره 
فنانــا، واؤكــد ان البدايه احلقيقية 
الي فنــان هي التخطيــط،  كانت 

بداياتي في التخطيط بعمر العشر 
ســنوات وهي االنطالقــة الكبيرة 
رغم الظروف الصعبــة التي مررت 
بها ولكن هذا الشي الميكن التخلي 
عنــه النه موهبة ربانيــة ويجب أن 
تصقل لكي تصل الى ماتصبو اليه 

كما انا وماوصلت اليه اآلن".

التجاري،  اجلانب  * على مســتوى 
هل هناك اقبال على شراء لوحات 

التخطيط؟ام العكس؟
انــا عنــدي تخطيطات  حقيقــه 
معروضــة للبيــع، ولكــن اإلقبال 
عليها قليل و ال أعرف ملاذا، و ان شاء 
اهلل يكــون لهــذه اخملطوطات في 
املستقبل القريب قيمة كبيرة ليس 

لي انا فقط ولكــن جلميع الفنانني 
الذين ميارســون هــذه املهنة، وهي 
الكثيرون  مهنة متعبة الكما يظن 
طويلة  لســاعات  العمل  وتتطلب 
من اجل صياغة رسومات حقيقية 
اهلل  من  والتوفيق  أياما،  تســتغرق 

سبحانه وتعالى".
 

* هل اقمت معرضا لتخطيطاتك 
برسوماتك  معارض  في  اوشاركت 
التخطيطية؟ ماهي هذه املعارض؟

في  الكترونية  في معارض  شاركت 
األردن ومصر والعراق وســوريا خالل 
فترة احلجر الصحي بسبب جائحة 
كورونا ، كما تلقيــت حاليا دعوات 
للمشــاركة في معارض عدة ولكن 

ظروف العمل اجبرتني على االعتذار 
في معارض  وحقيقة  املشاركة  من 
ال تســتحق ان نســميها معارض 
ألنها عادة ما تكــون مجرد ملتقى 
فقط ولكــن في نفس الوقت هناك 
معارض ارفع لها القبعة واعتذر عن 
ذكرا سماء املعارض ألنني ال أحب ان 

اجرح احداً". 
انــه موجود  يؤكــد  دريد حســني 
من خالل النشــر مــن على منصة 
)السوشــيال  االجتماعي  التواصل 
ميديا( ولديه مشروع اقامة معرض 
باخملطوطــات بالفحــم والرصاص، 
يبدع  الفنــان يجعله  ان دعم  ويرى 
ويخــرج مــا بداخلــه مــن طاقة 

حقيقية.

النجف - الصباح الجديد:
أن  النجف  دائــرة صحــة  أعلنت 
كوادرها الطبية متكنت من إخراج 
لعبة مطاطية تســببت بحدوث 
تلف فــي أمعاء مريــض يبلغ من 

العمر 28 عاما.
بيان  النجف فــي  وقالت صحــة 
تابعته الصباح اجلديد ، إن الكوادر 
الطبيــة العاملــة فــي الطوارئ 
اجلراحية في مدينة الصدر الطبية 
جنحت بإنقاذ حياة مريض من ذوي 

االحتياجات اخلاصة يبلغ من العمر 
28 عاما يعاني من أعراض انسداد 

األمعاء.
ونقــل البيــان عــن اختصــاص 
محمد  الدكتور  العامــة  اجلراحة 
رزاق الليبــاوي انــه "بعــد اجراء 
يعاني  املريض  أن  تبني  الفحوصات 
احتمالية  توقــع  آالم حادة مما  من 

وجود انفجار في األمعاء".
وأوضح أنه "بعد إجراء عملية فتح 
بطن استكشــافية لتشــخيص 

كبير  ثقــب  وجــود  تبني  احلالــة 
الدقيقة مــع وجود  في األمعــاء 
التصاقات وتلوث جتويف البريتون".

ووفقا للدكتــور الليباوي فإن "قد 
مت اســتئصال جزء من األمعاء مع 
جتويف  وتنظيــف  ربطها  اعــادة 
البطــن واتضــح وجــود لعبــة 
مطاطية قــد ابتلعها املريض أدت 
إلى حدوث ثقب كبير في األمعاء"، 
مؤكدا ان العملية قد متت بنجاح 

وان املريض اآلن بصحة جيدة.

العثور على لعبٍة مطاطيٍة داخل أمعاء شاب بالنجف 

التخطيط بقلم الرصاص والفحم متعة 
حقيقية للفنان الموهوب

التشكيلي دريد حسين:

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الثقافة عن خطط حكومية لتأهيل وتطوير 

ساحات بغداد، بينما كشفت عن مساٍع لوضع متثال 
جديد للشاعر محمد مهدي اجلواهري في العاصمة.

وقال مدير دائرة الفنون العامة في الوزارة، فاخر محمد 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد ، إن "الوزارة اجتمعت 
مع أمني بغداد عمار موسى كاظم، لبحث ملف البيوت 

التراثية ووضع متثال جديد، للشاعر محمد مهدي 
اجلواهري، قرب نهر دجلة".

وأضاف محمد أن" هنالك خططاً حكومية لتعديل 
الساحات في بغداد"، الفتاً إلى أن "احلكومة احلالية تولي 

اهتماماً كبيراً لهذا امللف".
وبشأن انعدام التماثيل في احملافظات، عبَّر محمد 

عن "اعتقاده بأن امللف يعود إلى احلكومات احمللية في 
احملافظات"، مبيناً، أن "جتميل املدن والتماثيل أو اجلداريات 

الفنية أو املسارح واملراكز الثقافية لم يأخذ حيزاً في 
احملافظات".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء افتتح في وقت سابق، 
بيت شاعر العرب األكبر محمد مهدي اجلواهري، في 

حي القادسية بالعاصمة بغداد، بعد حتويله إلى متحف 
ومركز ثقافي، تعرض فيه مقتنياته ودواوينه الشعرية 

وصوره، وبعض املقتنيات األخرى.

واسط - الصباح الجديد:
أحرزت جامعة واسط املرتبة الثانية في تصنيف "آي دي" 

للبحوث العلمية الدولية.
وقال رئيس اجلامعة مازن احلسني في تصريح تابعته 

الصباح اجلديد : أن اجلامعة شكلت جلنة ملتابعة 
التصنيفات العلمية، والتي تتولى إعداد استمارات 
تقييمية وتقوميية ملا ينجز في اجلامعة في البحوث 

العلمية.
وفي الغضون بني عضو اللجنة صبيح لفتة أن 

العمل حاليا يستهدف إيصال اجلامعة إلى الدخول 
في تصنيفات )التاميز والكيو أس(، فيما قررت اللجنة 
التواصل مع مجالس الكليات في اجلامعة ابتداء من 

كليتي الهندسة والعلوم لرسم خطة تنفيذ هذه اآللية.

جامعة واسط تحرز المرتبة الثانية 
في تصنيف البحوث العلمية الدولية

الثقافة بصدد نصب تمثال 
للجواهري قرب نهر دجلة

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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متابعة - الصباح الجديد:
قــرر النجم الســوري، تيم حســن، أن 
يخــوض جتربــة اإلخــراج ألول مرة في 

مسيرته الفنية.
وأعلــن تيــم حســن عبــر حســابه 
الشــخصي علــى "تويتر" عــن أولى 
الســينمائي،  اإلخراج  عالم  في  جتاربه 
من خالل فيلم "الزير سالم"، باإلضافة 
إلى مشــاركته بالتمثيل في العمل إذ 
الرواية "الزير  يجسد شــخصية بطل 

سالم".
وكتب تيم حســن: "أعلن عن التعاقد 

على الفيلم السينمائي
وحول تفاصيــل الفيلم أوضح: "كتابة 
ماهر  درامية  ومعاجلــة  عباس،  بشــار 

منصــور، وتطوير محتــوى أحمد ندا، 
واألســتاذ حــامت علي رحمــه اهلل كان 
يتحضر لهذا الفيلم وكان أسند لي دور
حديثــه  حســن  تيــم  واســتكمل 
قائــال: "كتــب حينها  الفيلم  حــول 
أولية  زياد عدوان مسودة  السيناريست 

للفيلم لكن رحيل األســتاذ أوقف 
ر لي  املشروع مؤقتا، إلى أن ُقدِّ
أن أشــرف عليه بعد توقفه 
بفترة فبدأته من جديد، وما 

زلنا منذ أكثر من ســنة بني 
بحٍث وكتابة وحتضير".

واختتم تيم حسن: "متشوق للنوع 
التاريخي إذ أعود له بعد غياب 15 عاًما 

هنا في فيلم

يذكــر أن آخــر أعمال تيم حســن 
كان اجلزء اخلامس من مسلســل 
"الهيبــة – جبــل" وعرض عبر 
منصــة " الرقميــة وشــبكة 

قنوات "إم بي سي"

"تيم حسن" يعود للدراما التاريخية
ممثاًل ومخرجًا في فيلم "الزير سالم"

السليمانية - الصباح الجديد:
احتفاًء بيومه العاملي، نظمت مؤسسة 
7 ألــوان الثقافية، مهرجانها الســنوي 
الثانــي للتصويــر الفوتوغرافــي على 
قاعة املتحــف الوطني فــي محافظة 

السليمانية.
وأوضح مدير املؤسســة بختيار سعيد 
فــي تصريــح تابعته الصبــاح اجلديد ، 
أنه "للعــام الثاني علــى التوالي تقيم 
مؤسسة 7 ألوان الثقافية هذا املهرجان 
للصــور الفوتوغرافيــة"، مشــيرا الى 
"مشــاركة 82 مصورا محترفــا وهاويا 
بأعمار مختلفــة ومن عموم محافظات 

إقليم كردستان".
وأضاف، أن "املعرض يضم أنواعاً مختلفة 
بينها صور  الفوتوغرافــي،  التصوير  من 

والصور  والبورتريه  والشــوارع  الطبيعة 
أبدعوا  "املصورين  أن  الليلية"، مؤكــدا، 

في جميع مجاالت التصوير املذكورة".
ولفــت ســعيد إلــى، ان " الهدف من 

املهرجان هو اكتشــاف املواهب اجلديدة، 
ومساعدتهم في الوصول إلى االحترافية 
والعاملية، فضالً عن تبادل اخلبرات والرؤى 

بني املصورين املشاركني".

متابعة - الصباح الجديد:
أعمالهم  عراقيون سحب  فنانون  أعلن 
من معــرض “بيناله برلــني” احتجاجا 
على عمل فني يتضمن صورا تظهر آثار 
تعذيب ملعتقلني سابقني في سجن “أبو 

غريب”،
وأصــدر املعــرض، اعتــذارا للفنانــني 
العمل  على  احتجــوا  الذين  العراقيني 
للفنــان   Poison Soluble الفنــي 
الفرنســي، جان جاك ليبل، بعد افتتاح 

املعرض في يونيو.
واشتد اجلدل بشأن العمل الفني أواخر 
العراقي،  الفنــان  نشــر  عندما  يوليو، 
ريجني ساهاكيان، رسالة مفتوحة حول 
العمل وقعها أكثــر من 10 فنانني، من 
بينهم 3 عراقيني مشاركني في املعرض.

وقال هؤالء الفنانون إنهم سيسحبون 
أعمالهم من املعرض، ووصفوا االعتذار 
بأنه غيــر كاف، ومحاولة “اســتغالل 

لعملنا وهوياتنا كعراقيني”.
 :Artforum وكتبوا في بيان نشره موقع
“فــي معرض يعطــي األولوية لعرض 
العراقيني املســجونني ظلما الذين مت 
للتعذيب  يتعرضون  وهــم  تصويرهم 
اجلنســي والبدنــي، ال، ال جند صدقا أو 

شفافية في هذا الرد األبوي”.
وقال البيان إن عضوة الفريق الفني في 
املعرض، آنا تيكسيرا بينتو، استقالت 

احتجاجا على العمل.
وكتب املعرض في بيان االعتذار: “نعتذر 

وضــع  ت ألن  حا لو
الفنانني 

العراقيني املتأثرين بالقرب من عمل 
جان جاك ليبل تســبب لهم بألم 

شديد”.
وأضاف: “لم نقدر حساسية املوقف 
ونعتذر عن عدم مناقشــة تنسيق 
وضــع لوحاتهم مســبقا في هذه 
احلالــة اخلاصة وباملثل، نأســف ألن 

استغرقت  األعمال  استبدال  عملية 
وقتا طويال”.

ولم يذكــر البيان أنه ســيتم 
حــذف عمل ليبــل، برغم أن 
املعرض أشــار إلى أنه “يعمل 

احملتجني  الفنانــني  مع 
طريقة  إيجاد  على 

حلل املوقف”.

فنانون عراقيون يسحبون أعمالهم من معرض ألماني مهرجان للتصوير الفوتوغرافي في السليمانية 
بسبب بشاعة صور سجن"أبوغريب"  احتفاًء بيومه العالمي..
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