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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
قدم زعيــم التيار الصدري مقتدى 
الصــدر امــس الســبت، مبادرة 
وصفها بـ«األهــم من حل البرملان 

وإجراء االنتخابات املبكرة«.
ونقــل صالــح محمــد العراقي، 
املعــروف بوزير الصــدر عن زعيم 
التيار قولــه: »إن هناك ما هو أهم 
إنتخابات  وإجــراء  البرملان  من حّل 
مبكرة. واألهم هو: عدم اشــتراك 
جميع األحزاب والشخصيات التي 
السياسية  بالعملية  اشــتركت 

األمريكي عام ٢٠٠٣  االحتالل  منذ 
بــكل تفاصيلها  يومنا هذا،  والى 
ودرجات  وموظفني  ووزراء  قيــادات 
خاصة تابعة لألحزاب، بل مطلقاً، 
مبا فيهم التيار الصدري أقول ذلك 

ومبلئ الفم«.
وأضــاف، »هذا، بــدل كل املبادرات 
التي يسعى لها البعض مبا فيهم 
األمم املتحــدة مشــكورة. أنا على 
استعداد وخالل مدة أقصاها )٧٢( 
ســاعة لتوقيــع اتفاقية تتضمن 

ذلك ومن اآلن«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر رئيس مجلس النواب العراقي 
محمد احللبوســي مــن ان البالد 
مرشحة ملواجهة أزمات اقتصادية 
مرتقبة في حال اســتمرار األزمة 
املؤسسات  وتعطيل  السياســية 

الدستورية.
واكد احللبوســي خالل مشاركته 
في مؤمتر للعنــف ضد املرأة امس 
السبت، ان هناك »80 ترليون دينار 
فائض مالي عــن عائدات صادرات 

النفط للعام احلالــي مجمدة وال 
ميكن إنفاقها بســبب عــدم اقرار 

موازنة العام  »2022.
وأضــاف احللبوســي أن » قانــون 
االدارة املالية الذي سيستمر إلدارة 
البالد اضطرارا  املالية في  الشؤون 
فــي حال عدم اقــرار موازنة العام 
2023 لن يســمح بأي إنفاق مالي 
إضافي مما ســيجعل البــالد أمام 
ازمات اقتصادية كبيرة مرحلة من 

العام 2022 ».

في مبادرة عدها اهم من حل البرلمان
الصدر يطالب بعدم اشتراك كل من شارك في 

العملية السياسية في االنتخابات المقبلة

رئيس البرلمان: عدم إقرار الموازنة 
سيضع البالد امام أزمات اقتصادية كبيرة

اكد وجود 80 ترليون دينار فائض مالي معطل

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن جهــاز األمن الوطنــي امس 
السبت، تفكيك أحد أخطر شبكات 

جتارة اخملدرات في بغداد.
واورد اجلهاز فــي مقطع فيديو: »بناء 
علــى معلومات اســتخبارية تفيد 
املتاجريــن مبادة  اثنني مــن  بوجــود 
الكرســتال في أحد أحياء العاصمة 
بغداد تشكل فريق من عمليات اجلهاز 
املتهمني بعد  الدار واعتقال  ملداهمة 
مقاطعــة املعلومات واســتحصال 
أن  الى  الفتاً  القضائيــة«،  املوافقات 
»املتهمــني حاولوا الفــرار من القوة 
التنفيذيــة إال أن ســرعة االجراءات 
احبطت هروبهم«. وأشار الى أنه »مت 
العثور بحوزتهــم على كمية قليلة 

وأدوات تعاطي  الكرســتال  من مادة 
أنه  وقنبرة يدوية ومســدس«، مبيناً 
أحد  على  اعترفا  التحقيــق  »وخالل 
الناقلــني ملادة الكرســتال قادماً من 
محافظة ميســان وجرى التأكد من 
هوية الناقل والعجلة التي يستقلها 
ومتــت مداهمته وإلقاء القبض عليه 
التحقيق مبكان  أثنــاء  اعترف  والذي 
إخفاء مــادة الكرســتال والتي تبني 
أنهــا 4 كيلوغرامــات«. وأضــاف أن 
»الناقل اعترف على اثنني من التجار 
اآلخرين املنتظرين الســتالم جزء من 
املواد اخملدرة، ومت نصب كمني محكم 
وضبط  اعتقالهما  عن  وأسفر  لهما 
كمية من الكرســتال داخل الدراجة 

التي يستقلونها.

األمن الوطني يطيح بواحدة من أخطر 
شبكات تجارة المخدرات في بغداد 

خاص - الصباح الجديد:
يرفض شــركاء التيــار الصدري 
في التحالف الثالثي احلضور إلى 
جلســة البرملان ما لم تتضمن 
التصويت على حله، فيما يؤكد 
على  قدرته  التنســيقي  االطار 
وبأريحية،  احلكومــة  تشــكيل 
لكنــه حتدث عن بعــض اخملاوف 
بشأن الســلم األهلي متنعه من 
املضي دون الوصول إلى اتفاقات 

وحوارات مع جميع األطراف.
الدميقراطي  احلــزب  عضو  وقال 
الكردســتاني وفــاء محمد في 
اجلديد«،  »الصبــاح  إلى  تصريح 
التيار الصدري في  إن »شــركاء 
كتلة  وهما  الثالثــي،  التحالف 
الدميقراطي  واحلــزب  الســيادة 
احلوار  بناء  الكردستاني يحاولون 

السياسي الشامل«.
»االطــار  أن  محمــد،  وأضــاف 
التنســيقي منقسم إلى رأيني، 
األول يحاول عقد جلسة البرملان 
وانتخاب رئيــس اجلمهورية وثم 
اعــالن نفســه الكتلــة االكبر 
وتشــكيل احلكومة بتســمية 
رئيــس الــوزراء محمد شــياع 

السوادني لرئاسة الوزراء«.
وأشــار، إلــى أن »إصــرار هــذا 
الفريق علــى خطوته يعني أنه 
ال يريــد التوصل إلــى اتفاق مع 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
اجللسة  لدخول  السيادة  وكتلة 

البرملانية«.
»موقفنا  ان  على  محمد،  وشدد 

واضح بأننا لن نحضر أية جلسة 
االتفاق مع  يتــم  برملانية ما لم 
التيــار الصــدري علــى الوضع 

السياسي للمرحلة املقبلة«.
اخلالف  »اســتمرار  أن  وأوضــح، 
مــع التيــار الصدري لــن يصل 
باإلطار التنســيقي ألية نتيجة، 
واخلطوة األولى إلنهاء االنســداد 
السياســي بإقناعه في احلضور 

إلى طاولة احلوار«.
»اجللســة  ان  محمــد،  وأكــد 
الوحيــدة التي ميكــن حضورها 
هي التي حتمل عنوان حل البرملان 
وليس لغرض تشكيل احلكومة«.
ولفت، إلى ان »هنــاك اكثر من 
طرح بشأن مكان عقد اجللسة، 
البعض يطالب بجعلها في قصر 
الســالم وأخر في جامعة بغداد 

يريدها في محافظة  وهناك من 
أخرى أو اقليم كردستان«,

مت  »طلب  إلــى  محمد،  واشــار 
تقدميــه بهذا الشــأن قبل أيام 
لكن  التنسيقي  االطار  قبل  من 

رئاسة البرملان رفضته«.
من جانبــه، ذكر عضــو حتالف 
الفتح علي الفتالوي، في تصريح 
إلى »الصباح اجلديد«، أن »اإلطار 

اعالن  منــذ  يدعو  التنســيقي 
االنتخابات قبل عشرة أشهر إلى 
واجللوس  احلــوار  وهو  واحد،  حل 
على طاولة املفاوضات الســيما 

مع التيار الصدري«.
وأضــاف الفتــالوي، أن »اجلميع 
ملــزم ببــذل اجلهــود وتقــدمي 
التنــازالت للخــروج مــن املأزق 
موضحاً  نحن«،  الذي  السياسي 

ان »االطــار التنســيقي وكلما 
يتقدم بخطوة من اجل احلوار جند 
هناك تصعيداً من اجلهة االخرى 

وهي التيار الصدري«.
واضح  الصدريني  »رد  أن  واوضح، 
على أية مبــادرة للحوار، ويكون 
كبيرة،  موحدة  صالة  بإقامة  أما 
أو الدعوة إلــى تظاهرات بأعداد 

كبيرة أو االعتصام«.
ونــوه الفتالوي، إلــى أن »االطار 
تشكيل  على  قادر  التنســيقي 
احلكومة وبأريحية، لكننا ال نريد 
تأزمي الشارع العراقي أكثر مما هو 

عليه الوضع حالياً«.
وبني، أن »االطار التنســيقي مع 
احلفــاظ على الســلم األهلي، 
ونحن فــي الوقت ذاتــه ننتظر 
الكرد  توافق  خطوة مهمة وهي 
على مرشح واحد ملنصب رئيس 

اجلمهورية«.
وانتهى الفتالوي، إلى ان »الوضع 
السياســي يجب أال يستمر مبا 
هو عليه حالياً، وعلى اجلميع أن 
ويجلس  املســؤولية  يستشعر 
االسراع  بغية  احلوار  على طاولة 
في تشــكيل احلكومــة ووضع 

منهاجها«.
ويبدو أن التيــار الصدري ينتظر 
احملكمــة  مــا ســيصدر عــن 
قرار بشــأن  العليا من  االحتادية 
دعاوى حــل البرملان والدعوة إلى 
انتخابات مبكرة، وفي ضوء ذلك 
العمليـــة  من  قراراته  سيتخذ 

السياسيـة.

         اإلطار التنسيقي يؤكد قدرته على المضي نحو تشكيل الحكومة بأريحية

حلفاء الصدر يرفضون حضور جلسة البرلمان
ما لم تتضمن التصويت على حله 

السليمانية - عباس اركوازي:
الطبيعية  الثــروات  وزارة  جــددت 
تعنتها  كردســتان،  إقليــم  فــي 
فــي التعامــل مع ملــف النفط 
واملشــكالت بشــأنه مع احلكومة 
انهــا  اكــدت  وفيمــا  االحتاديــة، 
ستســتمر في انتاج وتصدير وبيع 
اعتبرت  بغــداد،  عن  بعيدا  النفط 
في في حتد واضــح ان ليس هنالك 
وجودا للمحكمــة االحتادية العليا 
التي ســبق لها وان أصدرت حكما 
بوجوب تســليم نفط كردســتان 
الى حكومــة البالد، ويأتي هذا بعد 
رســائل أميركية وجهت األسبوع 
املاضي مــن أعضاء في الكونغرس 
الــى وزارة اخلارجيــة بالتدخل في 

ملف النفط بني بغداد واربيل.
جاء هــذا فــي رد لــوزارة الثروات 
الطبيعيــة في االقليــم في بيان 
نسخة  اجلديد  الصباح  تســلمت 
منه، على خطوات جديدة اتخذتها 
وزارة النفط االحتادية، عبر شــركة 
تســويق النفط العراقية )سومو( 
متثــل بتهديد اجلهات والشــركات 
العاملية التي تقوم بشــراء وحتميل 
اخلــام املصــدر من حقــول إقليم 

كردستان.
الثــروات  وزارة  بيــان  وجــاء فــي 
الطبيعيــة، أن حكومــة إقليــم 
كردستان تدين بشدة الرسالة التي 
وجهتها شــركة تســويق النفط 
العراقيــة- ســومو، والتــي تهدد 
بحق  قانونية  إجراءات  بإتخاذ  فيها 
من يشــتري ويتاجــر بنفط إقليم 

كردستان.
ووصف البيان رســالة سومو بانه 
قطرة أخــرى في بحــر املعلومات 
تنشــرها كجزء  التــي  اخلاطئــة 
مــن لعبــة سياســية، ومعركة 
األحــزاب  بعــض  تســتخدمها 
السياســية فــي بغــداد لضرب 
الدســتور االحتادي للعراق، مضيفاً 
أن الهدف من الرسالة هو »اضعاف 
احلوار املســتمر الذي يجــري بنية 
إقليــم  بــني حكومــة  حســنة 
كردســتان واحلكومــة االحتاديــة، 
إلى خطة  للتوصــل  يهدف  والذي 
الطاقة  ملصادر  املشــتركة  لإلدارة 
في العراق وإيراداتها، اســتناداً إلى 

الدستور االحتادي العراقي«.
وزارة الثــروات الطبيعية، قالت أن 
آراء عدد  رسالة سومو تستند إلى 

مــن احملامني الذي يفتــرض بأنهم 
االحتادية  »احملكمــة  فــي  يعملون 
العراقية العليا«، مستطردة أنه »ال 
وجود حملكمــة احتادية عليا، وال تعد 

الزامية، ألنها لم  أي من قراراتهــا 
تتشكل وفق الدستور حتى اآلن«.

وأضافت أن »تلك احملكمة في بغداد 
ليســت محكمة احتادية عليا، وال 

الناحية  مــن  أعضائهــا  آلراء  وزن 
القانونية، ال فــي العراق وال في أي 
مكان آخر«، مشــيرة إلى أن اإلدالء 
الوضــع  بالتصريحــات، وإظهــار 

بطريقة ال متت إلــى الواقع بصلة، 
كمــا تفعل ســومو وآخــرون في 
بغداد، »ال يعد إال خداعاً، يشــكل 
وتهديداً  االحتادي  للدســتور  ضربة 
جلمهوريــة العراق، وهــذا الهجوم 
السياسي الذي يستهدف الدستور 
االحتادي ينبع من رغبة إلعادة العراق 

إلى الوراء وتقوية املركز«.
وكانــت وزارة النفط االحتادية وعبر 
شركة تســويق النفط العراقية ) 
سومو( قد وجهت حتذيراً بتاريخ 23 
أب احلالي، أكدت فيه اتخاذ إجراءات 
الشركات  بحق  قانونية شــديدة  
بتحميل  تقــوم  التــي  واجلهــات 
النفط اخلــام املصدر مــن حقول 
إقليم كردســتان في ميناء جيهان 

التركي«.
وتعتبر هذه اخلطوة إحدى االجراءات 
التي تريــد وزارة النفــط االحتادية 
الذي  القــرار  علــى ضوء  اتخاذها 
صدر عن احملكمة االحتادية في شهر 
املاضي حول عدم دستورية  شباط 

قانون النفط والغاز في اإلقليم.
تأتي تهديدات وزارة النفط االحتادية، 
بعد أن وجــه رئيس حكومة إقليم 
كردســتان مســروربارزاني رسالة 

الــى الرئيس االميركــي جو بايدن، 
ولقائه  بزيارة بغداد  ومن ثم قيامه 
االعمال  تصريف  برئيس حكومــة 
الكاظمــي،  احلاليــة مصطفــى 
االعالم في حينها  وتناقلت وسائل 
بارزاني  اتفاق بني  أفادت بعقد  انباء 
ضغوطات  ايقاف  حول  والكاظمي 
بغــداد علــى حكومــة إالقليــم 
الى حني  امللــف  بهذا  واملتعلقــة 
توصل الطرفــني الى اتفاق حللحلة 
االزمــة ضمن إطار قانــون النفط 

والغاز االحتادي.
وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد الى 
ان صالبة موقف احلكومة االحتادية 
إزاء حكومة اإلقليم في كردستان، 
التشــريعية  اجلهات  بعض  دفعت 
واالقتصادية فــي الواليات املتحدة 
األميركيــة، الــى مطالبــة وزارة 
خارجية بالدها، بالتدخل في اخلالف 
السياســي - القانونــي في ملف 
اســتخراج النفــط وتصديره، بني 
احلكومــة املركزية وحكومة إقليم 
كردســتان، األمر الذي يعني مزيدا 
من االنخراط األميركي في القضايا 
العالقــة،  الداخليــة  العراقيــة 
وملصلحة إقليم كردســتان، اجلهة 

التي تطالب دومــاً بتدخالت دولية 
حلل امللفــات العالقــة بينها وبني 

احلكومة املركزية.
املاضي، وجه  األســبوع  بداية  ومع 
من  الكونغرس،  أعضــاء  من  ثالثة 
واجلمهوري،  الدميوقراطــي  احلزبني 
األميركي  اخلارجية  وزير  إلى  رسالة 
فيها  طالبــوا  بلينكــن،  أنتونــي 
الضغوط  مــن  املزيــد  مبمارســة 
والعمل حلل مشكلة النفط والغاز 
بــني بغــداد وأربيل، كــي يتمكن 
اإلقليم مــن »تطوير قطاع النفط 
والغاز، والتعامل معه باستقاللية« 
التي  حســبما جاء في الرســالة 
كشــفت انحيازا واضحــا إلقليم 
كردستان، حتت ذريعة استقرار سوق 
النفط الدولية، اذ جاء في الرسالة: 
أن تؤدي  بالقلق من  »نحن نشــعر 
هذه اخلطوات إلى زعزعة االستقرار 
التوترات في  في العراق وتصعيــد 
املنطقة واإلخالل باســتقرار سوق 
النفــط الدولية أيضــاً. لهذا فإن 
املصلحة القومية للواليات املتحدة 
تقتضي التعــاون للتوصل إلى حل 
للخالفــات بني حكومتــي العراق 

وإقليم كردستان«.

وزارة الثروات الطبيعية: سنواصل إنتاج وتصدير النفط وال وجود للمحكمة االتحادية !
جددت تعنتها مستغلة االنحياز األميركي لإلقليم

تقريـر

مجلة غلوبال فايننس: «نقمة « خيرات
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2من األراضي الملوثة 2700 كيلومتر مربع

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد رئيــس تيار احلكمــة عمار 
احلكيم امس السبت، أن االنسداد 
السياســي بات مضــرا مبصالح 
الناس ومعطال لعمل مؤسسات 
الدولة، فيما بني أن رفع ســقف 
املطالب السياسية من دون وجود 
مشــاريع واقعية وعملية ال ميثل 

مدخالً حلل امللفات العالقة.
وقــال احلكيم فــي كلمته خالل 
»املؤمتر اإلسالمي ملناهضة العنف 
ضد املرأة« وتابعته الصباح اجلديد: 
» ال شــك أن تعقيدات الساحة 
السياســية  التوازنات  واختــالل 

واالصطفافات التي حصلت عقب 
اإلعالمي  والصــراع  االنتخابــات 
أخذت  قــد  أزمات  الدائــر، كلها 
مأخذهــا من البالد وقتــاً وجهداً 
وترقباً، واملواطنــون يترقبون احلل 
ونهاية االنسداد السياسي، الذي 
بات مضراً مبصالح الناس ومعطالً 

لعمل مؤسسات الدولة«.
وأضــاف: إن » رمــي االتهامــات 
املســؤوليات  عــن  والتنصــل 
والتصعيــد املفتــوح كلها أمور 
ال تخــدم املواطنــني بشــيء وال 
على  وحنقاً  نفــوراً  إال  تزيدهــم 
جميــع األطــراف »، مبينــاً أن » 

رفع ســقف املطالب السياسية 
مــن دون وجود مشــاريع واقعية 
وعملية ال ميثل مدخالً حلل امللفات 
العالقــة والضاغطــة خدميــاً 

وعمرانياً واقتصادياً ».
جميــع  حشــد   « أن  وأوضــح 
الطاقات االجتماعية والسياسية 
واســتثمارها وتوحيــد بوصلتها 
متثــل احلــل األمثــل ملا منــر به، 
يجب  والكيانات  األطيــاف  فكل 
هذا  في  وفاعليتهــا  حضورهــا 
الظرف الزمني احلســاس واخلطر 

من عمر العراق ».
نؤكد  أيضا:«  في كلمتهــا  وأورد 

دعوتنــا إلــى جميــع األطــراف 
بتغليب املصلحة الوطنية العليا 
من خالل التعاون والتحاور البناء، 
وترك االنفعاالت واالتهامات جانبا 
وعلينا جميعا احترام الرأي والرأي 
طاقة  بــأي  الزهد  وعــدم  اآلخر، 
في  املشــاركة  ميكنها  وطنيــة 
القرار وتقــدمي األفضل من  صنع 
الرؤى واملشــاريع، وليس معيبا أن 
نختلف فــي األفكار والرؤى ولكن 
من املعيب أن ال جند حال ملشاكلنا 
وال نحدد نقاط االلتقاء املشتركة 
التــي جتمعنــا في بنــاء الوطن 
وصيانة مصاحله وتقوية الدولة«.

بغداد-الصباح الجديد
امس  الثالث  الرئاســات  شــددت 
السبت، على ضرورة أن تلتئم القوى 
السياســية في حوار جاد لتجاوز 
األزمة الراهنــة، مؤكدة أن الوضع 
واالســتقرار،  األمن  يهــدد  احلالي 
ويحول دون حتقيق االســتحقاقات 

الوطنية والدستورية.
وأكد رئيس اجلمهورية برهم صالح 
أن العراق مير بظرف دقيق وحساس 
وحتديات جسيمة. وقال، في كلمة 
له خالل املؤمتر اإلسالمي ملناهضة 
العنف ضــد املرأة الذي نظمه تيار 
إن  بغداد:  العاصمــة  في  احلكمة 

في  الراهن  السياســي  »التعثــر 
الوطنيــة  إجنــاز االســتحقاقات 
عشــرة  مضي  بعد  الدســتورية 
شــهور على إجراء االنتخابات هو 
أمر غير مقبــول«. وأضاف: » يجب 
االنتصار خليار احلــوار مهما بلغت 
درجــة األزمة واخلــالف، عوضاً عن 
-ال  والتناحر  والتصــادم  التصعيد 
سمح اهلل- حيث إن اجلميع يكون 

خاسراً فيه«.
وقــال رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي في املؤمتر نفســه، إن 
املنجز  تهدد  السياســية  »األزمة 
الذين  النــاس  واســتقرار  األمني 

بدأوا يشــعرون بالقلــق«. وأضاف 
أن »هنــاك من يحــاول إعادة لغة 
العراقيني  بــني  واالحباط  اليــأس 
وعلينــا أن نعمل علــى منع ذلك 
من خــالل تقدمي التنــازالت لعدم 
ضياع الوطن وانزالقه في منزلقات 
خطــرة«. وأضــاف: إننــا »نعيش 
صراعاً بني إخوة الوطن الواحد ومن 
كانوا يقاتلــون »داعش« في خندق 

الواحد«.
ورأى الكاظمــي أن »العراق ميتلك 
قفزات  لتحقيــق  كبيــرة  فرصة 
اقتصاديــة إذا ما اتفقــت القوى 
على رأي ثابت كما فعلت في احلرب 

ضد داعش«. وأشار إلى أن »األزمات 
السياســية في العــراق من غير 
املعقــول أن تبقى بال حلول؛ لذلك 
نحتاج إلــى احلوار ثم احلوار لتجاوز 

هذه األزمة«.
النواب  رئيــس مجلس  ايد  وبدوره 
محمد احللبوســي، ان احلل لالزمة 
السياســية يكمن في احلــوار، اذ 
قال:« جنــدد التأييد ملبــادرة احلوار 
الوطني جلمع الفرقاء بغية معاجلة 
أن على » جميع  األزمة«، مؤكــداً 
األطراف أن تقف وقفة جادة بشأن 
تعطيل املؤسســات الدســتورية 

والتشريعية«. 

الحكيم: التصعيد المفتوح يزيد المواطنين
»نفورا وحنقا« على جميع األطراف

الرئاسات الثالث تدعو القوى السياسية
الى عدم التعنت والركون الى حل االزمة بالحوار



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

األلغام، عن  دائرة شــؤون  كشفت 
أن املســاحة املتبقية من األراضي 
امللوثــة باأللغام هي نحــو  2700 
كيلومتر مربع، مشيرة الى تقدميها 
لوزارة التخطيط مشــاريع بقيمة 
تقــارب 500 مليار دينــار، لتطهير 

أكثر من 600 كيلومتر مربع.
وقال مدير عام دائرة شــؤون األلغام 
تصريحات  في  ظافر محمود خلف 
من  املتبقية  “املساحة  ان  صحفية 
األراضي امللوثة باأللغام هي حوالي 
2700 كيلومتــر مربع، والعمل جار 
في مســاحة تتراوح بــن 250 إلى 
400 كيلومتر مربع عن طريق اجلهد 
الدفاع  بوزارتــي  املتمثل  الوطنــي 

والداخلية”.
وأوضح: “قدمنا لــوزارة التخطيط 
مشــاريع بقيمة تقارب 500 مليار 
دينــار، وإذا متــت املوافقــة عليها 
ومتويلها ســيتم خالل ســنتن أو 
ثالث ســنوات تطهير أكثر من 600 

كيلومتر مربع”.
تعد األلغام والقنابل أحد التحديات 
العراقية  احلكومــة  تواجــه  التي 
إلعادة النازحن فــي املناطق احملررة 
فــي البــالد، إلــى جانــب األلغام 
املنتشــرة في محافظــات جنوب 
التي شــهدها  احلروب  جراء  البالد، 
العراق خالل العقود الثالثة األخيرة.
ولفت مدير عام دائرة شؤون األلغام 
تقنيات  “باســتخدام  املباشرة  الى 
أحدث للمســح، كطائرات الدرون، 
ونحن في مرحلة التجارب النهائية 
في هذا اجملــال، فقــد أجرينا ثالث 
رابعة  ناجحة وهنــاك جتربة  جتارب 
ننوي إجراءها فــي نينوى في األيام 

القادمة”.
العراق  بعثــة األمم املتحــدة فــي 
)يونامي(، أعلنت في الســادس من 
متــوز املاضــي، إصابة ســبعة من 

عناصر فريق عامل بإزالة األلغام في 
اثر انفجار  شــمال مدينة املوصل، 
عبوة ناســفة حتت حافلة صغيرة 
كانت تقّل فريقاً عراقياً متخصصاً 
بينهم نساء،  األلغام، من  إزالة  في 
يعملون مع شركة حلول التطهير 
الدولية “جي ســي إس”، وذلك في 
أثناء توّجههــم إلى موقع عملهم 
في ناحية تلكيف الواقعة شمالي 
مدينة املوصل في محافظة نينوى.

ولقي طفل نازح مصرعه في شهر 
متــوز املاضي، بانفجــار لغم أرضي 
في قرية صالح آغا على احلدود بن 
محافظة ديالى وإقليم كوردستان، 
كما ُســجّلت حوادث متشــابهة 
وإصابات في األسابيع التي سبقته.
أمــا بخصــوص أكثــر احملافظات 
املوبوءة باأللغام حالياً، اشــار مدير 
عام دائرة شــؤون األلغــام الى انها 
“محافظــة البصــرة، ومســاحة 

التلــوث فيها هي أكثــر من 1200 
كيلومتر مربع”.

بشــأن تلــوث مناطق فــي اقليم 
كوردســتان باأللغام، ذكر خلف أن 
“هيئة شــؤون األلغام فــي اقليم 
عن  املسؤولية  تتولى  كوردســتان 

إزالة األلغام هناك”.
يصنف العراق من الدول األكثر تلوثاً 
نتيجة انتشــار األلغــام والعبوات 

الناسفة.

وأســفرت احلروب التــي مرت على 
العراق خالل العقود الثالثة األخيرة 
عن سكن 8.5 مليون عراقي وسط 
املميتة،  احلربية  واخمللفــات  األلغام 
وفــق اللجنــة الدوليــة للصليب 
األلغام  أن  الى  التي أشارت  األحمر، 
واخمللفــات احلربيــة تســببت في 
سقوط نحو 700 ضحية بن عامي 

2018 و2020.
من  كيلومتر   1200 مساحة  ر  وتُقدَّ

احلــدود العراقية اإليرانيــة ملّوثة 
باأللغــام والقنابل، فضــالً عن 90 
منطقة ملّوثة إشعاعياً في جنوب 
املنّضب  اليورانيوم  بســبب  البالد، 
الذي اســتخدمته قوات التحالف 
الدولي إبــان حربها على العراق في 
عــام 2003، باإلضافة إلى مخلفات 
تنظيم داعش فــي احملافظات التي 
ســيطر عليها فــي منتصف عام 

.2014

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعة  وزارة  شاركـــت 
في ورشــة العمل التــي عقدتها 
اللجنــة الوطنية لألمــن الغذائي 
وزير  الزراعــة برعاية  وزارة  في مقر 

الزراعة . 
ترأسها  التي  الورشــة  وتناولـــت 
ونائب  الزراعة  لوزارة  الفني  الوكيل 
رئيــس اللجنــة الوطنيــة لألمن 
الغذائي وحضرها ُمثلن عن وزارات 
) الزراعــة ، التخطيــط ، التجارة ، 
املــوارد املائية ، الصحــة والبيئة ، 

( وعدد  القومي  وُمستشارية األمن 
مــن اخمُلتصن في القطــاع اخلاص 
بحث عدد مــن املواضيع والفقرات 
والتي  األعمال  املُدرجة في جــدول 
منهــا بحــث املســودة النهائية 
لألمــن  الوطنيــة  لإلســتراجتية 
الغذائي في العراق للفترة ) ٢٠٢٢ - 
٢٠٣٠ ( . كما متت ُمناقشة إمكانية 
واإلجــراءات  اإلحتياطــات  إتخــاذ 
للُمواطن  الغذائــي  األمن  لضمان 
العراقــي واإلعــداد ألبــرز اخلُطط 
بتنفيذها  ستقوم  التي  واألنشطة 

اللجنــة التنفيذيــة فــي الفترة 
التي  البالغة  واألهميــة  املُقبلــة 
تنفيذ ملف  الدولة لضمان  توليها 
األمــن الغذائي في العــراق كونه 
ميس األمن القومــي للبلد والعمل 
على تنفيــذ اإلســتراتيجية على 
أرض الواقع في املُســتقبل القريب 
وحســب اإلختصاصات ومبُساهمة 
اجلهــات والوزارات الســاندة حيث 
األولى  اإلســتراتيجية  هــذه  تُعد 
من نوعها لتحديد مســارات األمن 
الغذائي املُستـدام .  وقـد أكد ُمدير 

عام الدائرة الفنية إســتعداد وزارة 
الصناعة واملعادن للقيام مبا حددته 
هذه اإلســتراتيجية من واجبات مبا 
فيها إستعدادها لتصنيع املُنتجات 
الضروريــة  والرئيســية  املُهمــة 
التــي يحتاجها الفــالح في زراعة 
احملاصيــل الزراعيــة بنوعية جيدة 
جانبه  . من  ُمناسبـــة  وبأســعار 
عقـــد املُستشــار العلمي لوزارة 
واملعادن عمـار عبـد اهلل  الصناعة 
ملُناقشة موضوع  اِجتماعاً  حمـــد 
مكانته  إلــى  العــراق  إســتعادة 

الدوليــة إلى ســابق عهــده قبل 
القــرار ) ٦٦١ ( بحضــور ُمدير عام 
الدائــرة الفنية وُمعاونه وُمدير عام 
دائرة اإلســتثمارات وُمدير عام دائرة 
التطوير والتنظيــم الصناعي في 
الوزارة وبعــض اخمُلتصن في الوزارة 

وشركة الزوراء العامـة . 
وجـــرى ِخالل االجتماع ُمناقشــة 
الفقــرات واإلحتياجــات الالزمــة 
لتحقيــق هــذا الهــدف حيث متَّ 
التركيــز على اخلطــوط اإلنتاجية 
ُمباشــر  مســاس  لهــا  التــي 

مبُســتلزمات الفحــص والبحــث 
والدوائية  الصحية  واملُســتلزمات 
وجتهيز اخملتبرات بأجهزة فحص ذات 

طابع تكنولوجي ُمتقـدم . 
االجتماع  ِخالل  املُستشار  ووجـــه 
بإعداد إجابة إلى هيئة املُستشارين 
حُتَــدد فيها إحتياجات الــوزارة في 
والسالمة  والدواء  الصحة  مجاالت 
الفحص  ُمختبــرات  إلــى  إضافة 
املُتقدم  التكنولوجي  الطابــع  ذات 
وإنشاء خط لتصنيع خاليا الطاقة 

الشمسيـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا  الوطنية  اللجنة  عقـــدت  
للرصــد واالبالغ في هيئــة رعاية 
الطفولــة اجتماعــاً مــع الفريق 
التابع لالمم  القطري للرصد واالبالغ 
التعاون مع  املتحدة لبحث ســبل 
الفريق االمي واحليلولة دون أخذ أي 
اجــراءات بحق العــراق حتت طائلة 
ذات  الدولي  االمــن  قرارات مجلس 

الصلة. 
وقالــت مدير مكتب هيئــة رعاية 
الرفيعي  محســن  غادة  الطفولة 
ناقــش مجموعة من  االجتماع  ان 

جدول  ضمن  املدرجــة  املوضوعات 
ومناقشة  بحث  بينها  من  االعمال 
العمل  خطــة  مســودة  تفاصيل 
املقدمــة مــن فريــق االمم املتحدة 

املعني بالرصد والتبليغ. 
وبينت الرفيعــي ان الطرفن اتفقا 
علــى اجــراء بعــض التعديــالت 
اخلطــة النضاجها  على مســودة 
واالتفــاق على صيغتهــا النهائية 
ومن ثــم التوقيع عليهــا من قبل 
الطرفــن. من جهتــه اوضح مدير 
املركــز االعالمي فــي وزارة العمل 
جنم العقابــي ان اللجنة الوطنية 

العليا اخملتصة بالرصد واالبالغ التي 
تشــكلت مبوجب االمر الديواني 86 
العمل  وزير  برئاســة   2021 لسنة 
والشــؤون االجتماعيــة تضم في 
عضويتها مثلن عن وزارات : )العمل 
والشــؤون االجتماعية،  واخلارجية، 
والتربيــة،  والدفــاع،  والداخليــة، 
والعدل، ومفوضية حقوق االنسان، 
ودائرة  القومي،  االمن  ومستشارية 
متكن املرأة في األمانة العامة جمللس 
الوزراء(.  على صعيد اخر شـــارك 
املركز الوطني للصحة والســالمة 
املهنية في وزارة العمل والشــؤون 

االجتماعيــة مثــالً باملديــر العام 
للمركــز وكالة املهندس مشــرق 
األســدي في ورشــة عمل اقيمت 
بالتعاون مــع منظمة  اربيــل  في 
احلريــة والســالم ملناقشــة واقع 
وحتديات الصحة والسالمة املهنية 
فــي العراق مــن زاخو إلــى إقليم 
أقسام  مديري  بحضور  كردســتان 
في  املهنية  والســالمة  الصحــة 
محافظات العراق ومديرية الصحة 
إقليم  فــي  املهنيــة  والســالمة 
كردستان كافة.وقال األسدي خالل 
الورشــة انه من الضروري أن ندرك 

املهنية  والسالمة  الصحة  واقع  أن 
يتطلب منا جميعا أن يتم تكثيف 
العمل في متابعة إجراءات الصحة 
والسالمة املهنية في مواقع العمل 
من خالل الزيارات امليدانية والندوات 
التثقيفية ونشر الثقافة الصحية 
وفحص بيئة العمــل بغية حماية 
العاملن في األنشطة االقتصادية 
بقطاعات العمــل اخملتلفة لتوفير 

بيئة عمل آمنة.
واكد املدير العام على ضرورة اجراء 
الفحــوص الطبية والفســلجية 
للعاملن ملنع  والدوريــة  االبتدائية 

والكشــف  الصحية  االعتــالالت 
املبكر عن األمراض املهنية وحصول 
الوقت  العالجات في  املصابن على 
املناســب، مشــيرا الى اهمية أن 
هادفة  مشــاركة  هنــاك  تكــون 
من احلكومــات وأصحــاب العمل 
والعاملــن فــي مجــال الصحة 
األطراف  وجميع  املهنية  والسالمة 
ذات الصلة على املســتوى الوطني 
واملؤسســات حلمايــة بيئة العمل 
وفق متطلبــات االتفاقيات الدولية 
وقانون العمل ذي الرقم ٣٧ لســنة 

.٢٠١٥

دائرة شؤون األلغام : المساحة المتبقية
 من األراضي الملوثة 2700 كيلومتر مربع

جراء الحروب التي شهدها العراق خالل العقود الثالثة األخيرة.

 تعد األلغام والقنابل 
أحد التحديات التي 

تواجه الحكومة 
العراقية إلعادة 

النازحين في 
المناطق المحررة 

في البالد، إلى جانب 
األلغام المنتشرة 

في محافظات جنوب 
البالد، جراء الحروب 

التي شهدها العراق 
خالل العقود الثالثة 

األخيرة

 البصرة ـ الصباح الجديد:
 XIN{ أعلنــت وزارة التجارة عن وصول الباخرة
HAI TONG 18{ الى منطقة االدالء ومحملة 
43 الفــاً و200 طن من مــادة األرز التايلندي 

حلساب السلة الغذائية.
ونقــل بيان للــوزارة عن مدير عام الشــركة 
العامــة لتجارة املواد الغذائية ملى املوســوي 
قولها، ان “فريقا فنيا رقابيا من فاحصي اخملتبر 
في قسم السيطرة النوعية بشركتها ودائرة 
الرقابة التجارية باشــروا بســحب مناذج األرز 
بغيــة القيام بفحصه فحصــاً أولياً ومن ثم 
إرســال النماذج الى مختبر قسم السيطرة 
النوعيــة املركزي العائد للشــركة في بغداد 
الستكمال بقية الفحوصات لبيان صالحيته 
لالســتهالك البشــري قبل اطــالق عمليات 

جتهيزه للوكالء”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير العدل القاضي ســاالر عبد الســتار 
محمد في  مكتبه الرســمي مع وفد منظمة 
األمم املتحــدة حلماية الطفولة   )اليونيســيف( 
في العراق برئاسة مادز اون والوفد املرافق سبل 

التعاون بن الوزارة واملنظمة  . 
وفي مســتهل اللقاء رحب الوزير بهذه الزيارة 
، مؤكــداً ســيادته  ان ابواب الــوزارة مفتوحة 
للمنظمــة من خالل تعزيز ســبل التعاون مع 
 املنظمات االنســانية وخاصة مبا يســاهم في 

حماية شريحة االحداث . 
واشــار الوزير ان الــوزارة عقــدت العديد من 
مذكــرات التفاهــم وكذلــك  املشــاركة في 
املعنية  والداخلية  الدولية  املؤمترات  الكثير من 
بحقوق  االنسان من اجل تأهيل النزالء االحداث 
وتثقيفهم من الناحيــة التعليمية  وجعلهم 
افراد صاحلن يســاهمون  في بنــاء اجملتمع بعد 

انتهاء فترات  محكوميتهم . 
واوضح الوزيــر ان الوزارة قامــت باعداد برامج 
توعية وتثقيفية  بالتعاون مع مستشارية االمن 
القومــي ودائرة االصالح من اجــل اعادة  تأهيل 

النزالء االحداث وتغيير افكارهم املتطرفة . 
من جانبه اشاد رئيس وفد منظمة األمم املتحدة 
حلمايــة الطفولة   )اليونيســيف( فــي العراق 
بالدور الكبيــر لوزارة العدل في تواصلها  مبجال 
دعم املنظمات الدولية واالنسانية, مشيراً الى 
اهميــة تعزيز  اواصر التعاون بــن الطرفن، مبا 

يساهم في حماية شريحة االحداث .  

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت مديرية املرور العامة امس الســبت، انها 
ليســت مســؤولة عن تبليط وتاثيث الشوارع 
الداخليــة واخلارجية، مبينة أن رســوم اجلباية 

تذهب الى وزارة املالية.
وذكــرت املديرية في بيان “نود أن نبن وحســب 
ما جاء من تســاؤالت املواطنن الكــرام، والتي 
تداولتها مواقع التواصــل االجتماعي، ان عمل 
املــرور األساســي هو تنظيــم حركة  مديرية 
الســير واملرور في كافة الساحات والتقاطعات 
والشــوارع الرئيســة وتنظيم عملية تسجيل 
املركبــات بكافة أنواعها وإصــدار ومنح إجازات 
السياقة على وفق القانون املروري رقم )٨( لسنة 
2019 والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة املرتبط 
عملها مع مديريتنا، وهــي )أمانة بغداد، الطرق 

واجلسور، وزارة النقل، ومحافظة بغداد(.
وأضافت، أن “املرور ليس هو املسؤول عن التبليط 
وإكساء وتأثيث الشوارع الداخلية واخلارجية بل 
العالمات املرورية واإلشــارات الضوئية؛ الن هذا 
العمل مــن صميم عمل أمانة بغــداد وبلديات 
احملافظات وإدارة الطرق واجلســور التابعة لوزارة 

اإلسكان واإلعمار”.
وبشان رســوم جباية الطرق واجلســور، أوضح 
البيان أن “االموال جتبى فــي مديرية املرور، لكن 
تذهب الى وزارة املاليــة )اخلزينة العامة(”، مبينا 
أن “وزارة املاليــة هي املســؤولة عن توزيع جميع 
اإليرادات التي تصلها من كافة الدوائر احلكومية”

وصول باخرة محملة بـ43 
ألف طن من الرز لحساب 

السلة الغذائية

العراق واليونيسيف  يبحثان 
حماية شريحة االحداث 

المرور العامة: ال عالقة لنا 
بالتبليط ورسوم الجباية 
تذهب الى وزارة المالية

ُمستشار الوزارة ُيناقش إستعادة العراق مكانته الدولية

الصناعة ُتشارك في ورشة عمل عن األمن الغذائـي في العراق

العمل: هيئة رعاية الطفولة تعقد اجتماعًا للجنة الرصد واإلبالغ
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رفضت جزر ســليمان استقبال سفينة دورية 
أميركية كان من املقرر أن تقوم بزيارة روتينية، 
في إشــارة إلى تدهور العالقــات بني الواليات 
املتحــدة وهذا األرخبيل الــذي يخضع لنفوذ 

صيني متزايد.
وقال خفر الســواحل األميركي في بيان امس 
األول اجلمعــة انــه كان من املقــرر أن تقوم 
سفينة الدورية “أوليفر هنري” بزيارة “روتينية” 

جلزر سليمان.
وأضاف أن “حكومة جزر سليمان لم تستجب 
لطلب احلكومة األميركية السماح للسفينة 
الغذائية في هونيارا”  واملــواد  بالوقود  بالتزود 
عاصمة جزر ســليمان. وخفر السواحل تابع 
وزارة  للقوات األميركيــة يوضع فــي خدمة 
الداخلية في أوقات السلم ويخضع لسلطة 
وزارة الدفــاع في أوقات احلرب.   وأشــار البيان 
املقتضب إلــى أن “وزارة اخلارجية على اتصال 
بحكومة جزر ســليمان وتتوقع املوافقة على 
كل الطلبــات املقبلة من حكومــة الواليات 
املتحدة الســتقبال” ســفن. ولم يحدد خفر 
الســواحل متــى وقع احلــادث لكنه نشــر 
صورة للســفينة مؤرخة في 14 أغســطس، 
موضحا أنها وصلــت إلى بابوا غينيا اجلديدة. 
وقــال التعليق املرفق بالصورة إن الســفينة 
قدمــت من غوام “في إطار دورية باجتاه اجلنوب 
ملساعدة الدول الشــريكة على فرض احترام 
ســيادتها واملطالبــة بها”. وحتــاول حكومة 
جزر ســليمان التي وقعت مؤخرا اتفاقا أمنيا 
غامضا مع بكني، كبح حرية الصحافة وتفكر 
في تأجيل االنتخابات. وشهدت جزر سليمان 
معركــة غوادالكانال، أول هجــوم بري كبير 
شنته الواليات املتحدة وحلفاؤها ضد اليابان 
في 1942 شــكل نقطة حتول في حرب احمليط 

الهادئ خالل احلرب العاملية الثانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت احلكومة الهنغارية أن إنشــاء موقع 
لبناء مفاعلني نوويني جديدين ســيبدأ “في 
األســابيع املقبلة”، بالتعــاون مع مجموعة 

“روساتوم” الروسية العمالقة.
ورحب وزير اخلارجية الهنغاري، بيتر ســيارتو، 
الســلطة  عن  التــي صــدرت  باملوافقــة 
التنظيمية الوطنية فــي هنغاريا قبل يوم 

بعد تأخرها.
وقال في تســجيل فيديو نُشر على حسابه 
“إنها خطوة كبيرة”، وفق  مبوقع “فيسبوك”: 

“فرانس برس”.
وأضــاف: “ميكننا اآلن االنتقــال من املرحلة 
األولية إلى مرحلة البناء. ستشهدونها في 
األســابيع املقبلة في موقع باكس”، مشيرا 
إلى أنه يتوقــع أن يبدأ تشــغيل املفاعلني 

بحلول 2030.
ويعكس هذا املشروع املثير للجدل العالقات 
التي أقامها على مر الســنني رئيس الوزراء 
الهنغاري القومي، فيكتور أوربان، مع الرئيس 

الروسي، فالدميير بوتن.
ولم تغير احلــرب في أوكرانيا موقف هنغاريا 
من هذه القضية خالفا لرغبة شركائها في 

االحتاد األوروبي في التحرر من موسكو.
ومينح االتفاق املوقع في يناير 2014 “روساتوم” 
امتياز بناء مفاعلني يسميان “”باكس 2” في 
موقع محطــة الطاقة النوويــة الهنغارية 
الوحيــدة، على بعد ســاعة بالســيارة عن 

بودابست.
ويتم متويل هذا املشــروع الذي تبلغ قيمته 
12,5 مليــار يــورو بنســبة تصــل إلى 80 
باملئة بقرض من روســيا  إلى هنغاريا، التي 

ستتكفل بالـ 2,5 مليار يورو املتبقية.
وســتكمل الوحدات اجلديدة التي تبلغ قدرة 
كل منهــا 1,2 غيغــاوات املفاعالت األربعة 
احلاليــة، التي بنيت فــي الثمانينات وتؤمن 

نحو نصف إنتاج الكهرباء.

نفوذ متزايد للصين.. جزر 
سليمان ترفض استقبال 

سفينة أميركية

روسيا تبدأ تشييد مفاعلين 
نوويين في هنغاريا

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أجبــرت عمليــات تنظيــم داعــش 
اإلرهابي، في ميناكا شــمال شــرق 
مالــي، اجمللــس العســكري احلاكم 
على تغيير القيــادة احمللية للمدينة، 
تيمبيني،  عيســى  العميد  بتعيــني 
خلفا للجنــرال محمد احلنفي ميغا، 
في الوقت الذي تصعد جماعة نصرة 
اإلسالم واملســلمني املوالية لتنظيم 
القاعدة اإلرهابي مــن عملياتها ضد 

اجليش املالي وفاغنر الروسية.
اجمللــس  أن  أزوادي  مصــدر  وذكــر 
لفشله  “ميغا”  إقالة،  قرر  العسكري 
في مواجهة نشاط تنظيم اجلماعات 
اإلرهابية التي تنشــط فــي ميناكا، 
املدينة  أبنــاء  وخروج تظاهــرات من 

تطالب بتغييره.
وتشــهد مدينــة مينــاكا حالة من 
انعــدام األمن وعدم االســتقرار منذ 
متتالية  وهجمات   2022 مارس  بداية 
لتنظيم داعش اإلرهابي ضد املدنيني، 
أســفرت عن مقتل أكثــر من 1500 
مدني وتشريد أكثر من 17 ألفا آخرين 
من مناطقهم األصلية، حسب خبراء 

محليني.
أزمة التغيير

ينتمي  تيمبينــي،  عيســى  اللــواء 
لقبيلة أو مجتمــع “البمبارا” املوجود 
في جنوب مالي، وليســت له عالقة 
بعرقيــة “أزواد”، رغــم أن ميناكا تعد 
إحدى املدن األزوادية، مما يشــكل أزمة 
كبيرة في تعامل القائد العســكري 
اجلديد مع الســكان احملليــني، وأيضا 
ميناكا  أهالي  وثقة  األمن  اســتعادة 

باحلكومة االنتقالية في باماكو.
ويوضح املصدر أن هناك صراعا وخالفا 
تاريخيا بني عرقيــة “البمبارا” واألزواد، 
“البمبارا” في  فقد شــارك جنود من 
قمع ثورة الطــوارق األولى في إقليم 

أزواد عام 1960.
ويعتقد الباحث في الشؤون اإلفريقية 
بجامعة باماكو، محمد أغ إسماعيل، 
أن تغييــر القيــادة العســكرية في 
ميناكا، يكشــف عن محاولة اجمللس 
العسكري رفع معنويات جنود اجليش 
املالــي، وأيضا زيــادة التنســيق مع 
التنظيمات  ملواجهة  العليــا  القيادة 

اإلرهابية.
لكــن أغ اســماعيل يــرى أن تغيير 
القيــادة العســكرية ملينــاكا، لــن 
للجماعات  للتصــدي  كافيــا  يكون 
اإلرهابية، بــل األمر يتطلب مزيدا من 
التنسيق واحلوار بني مكونات السكان 
احملليــني بالوالية املؤثــرة وذات املوقع 

االســتراتيجي، وأيضــا تعزيز قدرات 
اجليش املالي لطرد اجلماعات اإلرهابية 
فــي البلديات التي ســيطرت عليها 

خالل األسابيع املاضية.
يأتي  ميناكا،  في  العســكري  التغير 

أيضا مــع تصاعد عمليــات جماعة 
النصــرة اإلرهابية في وســط مالي، 
حيث نفذت ثالث هجمات ضد اجليش 
بوني  وفاغنر فــي منطقــة  املالــي 
وتــوال التابعة لوالية موبتي وســط 

مالــي، ووقــع الهجــوم األول في 16 
أغســطس بتفجير لغــم أرضي في 
عربة عســكرية تابعة جملموعة فاغنر 
واجليش املالي قرب بونــي، وفي اليوم 
رتل عســكري  التالي مت اســتهداف 

للمجموعة الروســية واجليش املالي 
في نفس املنطقــة، والهجوم الثالث 
يوم 21 أغســطس، كان في منطقة 
“توال”، وحصل التنظيم اإلرهابي على 

أسلحة من فاغنر والقوات املالية.
ويتوقع الباحث في الشؤون اإلفريقية 
أن تصعد جماعة  باماكــو،  بجامعة 
واملســلمني خالل  اإلســالم  نصــرة 
املرحلة القادمة هجماتها ضد اجليش 
املالي ومجموعة فاغنر، نظرا ملساعي 
التنظيم اإلرهابــي في احلصول على 
انســحاب  ظل  في  املكاســب  أكبر 
القــوات الفرنســية وضعف معرفة 
اجملموعة الروســية البيئــة القتالية 
في مالي. لكــن رغم تصعيد جماعة 
النصرة هجماتها فإنها تكبد خسائر 
على اجلبهتــني، املواجهات مع اجليش 
املالي، وجبهة تنظيــم داعش، حيث 
تشــهد مالي تنافســا محتدما بني 
ألغ  وفقــا  اإلرهابيــني،  التنظيمــني 
إسماعيل. أيضا ليس من الواضح إلى 
أي مدى تســتطيع مجموعة “فاغنر” 
مواجهة اجلماعات اإلرهابية في مالي، 
حتى اآلن تصاعدت عمليات التنظيم 
للمجموعة  نقطة مضيئة  توجد  وال 
الروســية لبناء الثقة فــي مواجهة 
اجلماعات اإلرهابية، بحســب الباحث 
في “مركز راند” األميركي لالستشارات 

األمنية، مايكل شوركني.
وداعش  القاعدة  أن  ويضيف شوركني 
بارعان جــًدا في اســتغالل النزاعات 
احمللية واملظالم وحتفيز حركات التمرد 
الشعبي، في املناطق التي تعاني من 
الصراعــات، لذلك نتوقع أن تشــهد 
العمليات اإلرهابية  مالي مزيدا مــن 

رغم وجود “فاغنر”.
ومنذ أكتوبــر املاضــي، عندما بدأت 
فرنســا انســحابها من مالي، شنت 
جماعــة النصــرة 50 هجومــا على 
بعثــة األمم املتحــدة حلفظ الســالم 
)مينوسما(، مما أســفر عن مقتل 20 
من قوات حفظ السالم، وفقا ملشروع 
بيانات مواقع النزاع املسلح وأحداثها 
)ACLED( . ووفقا لتقرير مركز إفريقيا 
مقــره  االســتراتيجية،  للدراســات 
واشــنطن، يوليــو املاضــي، تصاعد 
عنف اجلماعات اإلرهابية في منطقة 
الســاحل )خاصــة بوركينا فاســو 
أسرع  النيجر( بشــكل  وغرب  ومالي 
من أي منطقــة أخرى فــي إفريقيا، 
بزيادة قدرها 140 فــي املائة منذ عام 
2020، وسجلت منطقة الساحل 60 
في املائة مــن العمليات اإلرهابية في 
إفريقيا، مما أدى إلى نزوح أكثر من 2.5 
مليون شــخص، ومقتل نحو 8 آالف 

شخص في منطقة الساحل.

تغييرات القيادة العسكرية في مالي هدفها مواجهة التنظيمات اإلرهابية

متابعة ـ الصباح الجديد:
الســبت،  امس  تونــس،  أعلنــت 
استدعاء سفيرها بالرباط للتشاور 
ردا على خطوة مغربية مماثلة بعد 
اســتقبال الرئيس التونسي، قيس 
البوليساريو،  جبهة  زعيم  سعيد، 
إبراهيم غالي، للمشاركة في قمة 

أفريقية يابانية.
التونســية  اخلارجية  وزارة  وأعربت 
االستغراب”الشــديد  بيان عن  في 
ممّــا ورد في بيان اململكــة املغربية 
مــن حتامــل غيــر مقبــول على 
التونســية ومغالطات  اجلمهورية 
بشــأن مشــاركة وفد اجلمهورية 
العربية الصحراويــة الدميقراطية 
في نــدوة طوكيو الدولية للتنمية 
تونس  التي حتتضنها  أفريقيا”،  في 

يومي 27و28 أغسطس 2022.
اخلارجية  الشــؤون  “وزارة  وقالــت 
إن  باخلارج”  والتونســيني  والهجرة 
التام  تونس “حافظت على حيادها 
في قضية الصحراء الغربية التزاما 
بالشــرعية الدوليــة، وهو موقف 
ثابت لــن يتغير إلى أن جتد األطراف 
يرتضيه  ســلميا  حــاّل  املعنيــة 

اجلميع”.
وتابع البيان أنــه “كما تَلتزم تونس 
بقرارات األمم املتحدة، فإّنها ُملتزمة 
التي  أيضا بقرارات االحتاد اإلفريقي 

تعّد بالدنا من أحد مؤّسسيه”.
ويقول البيــان إنه “يجدر التوضيح 
بأنه خالفا ملا ورد في البيان املغربي، 
فقد قام االحتاد اإلفريقي في مرحلة 
رئيســيا  مشــاركا  بصفته  أولى 
في تنظيم نــدوة طوكيو الدولية 
بتعميم مذّكــرة يدعو فيها كافة 

أعضاء االحتــاد اإلفريقي مبا فيهم 
اجلمهوريــة العربيــة الصحراوية 
فــي  للمشــاركة  الدميقراطيــة 
فعاليات قمة تيكاد8- بتونس. كما 
وّجه رئيس املفوضية اإلفريقية، في 

مرحلة ثانية دعوة فردية مباشــرة 
للجمهوريــة الصحراويــة حلضور 

القمة”. بحسب تعبير البيان.
وتتابــع الــوزارة التونســية “تأتي 
هاتــان الدعوتان تنفيــذا لقرارات 

اجمللس التنفيــذي لالحتاد اإلفريقي 
بلــوزاكا/  املنعقد  اجتماعــه  في 
زمبيا يومــي 14 و15 جويلية 2022 
حيث  املغربــي-  الوفد  -بحضــور 
القرار على ضرورة دعوة كافة  أّكد 

أعضاء االحتاد اإلفريقي للمشاركة 
في قمة تيكاد8-”.

التونســية في  اخلارجية  وذكــرت 
بيانهــا بـ “أنه ســبق للجمهورية 
الصحرواية وأن شاركت في الدورة 

املنعقــدة  للتيــكاد  السادســة 
والدورة   2016 سنة  بنيروبي/كينيا 
الســابعة املنعقــدة بيوكوهاما /
اليابان ســنة 2019 ، كما شاركت 
أيضــا فــي اجتماعــات إقليمية 
أخرى على غــرار القمة اإلفريقية-
األوروبية املنعقدة في فيفري 2022 
ببروكسيل وذلك مبشاركة اململكة 

املغربية في جميع هذه القمم”.
وقالت وزارة اخلارجية التونسية إنها 
“رفضا قاطعــا ما تضمنه  ترفض 
البيــان املغربي من عبــارات تتهم 
جتاه  عدواني  موقــف  باتخاذ  بالدنا 

املغرب ويضر باملصالح املغربية”.
لدى  ســفيره  املغرب  واســتدعى 
حســن  التونســية،  اجلمهوريــة 
الرئيس  اســتقبال  أثر  على  طارق، 
زعيم  ســعيد،  قيس  التونســي، 
غالي،  إبراهيم  البوليساريو  جبهة 
“تيكاد”  قمة  مقاطعته  أعلن  كما 
اإلفريقي(  الياباني  التعاون  )منتدى 
التــي حتتضنها تونــس، وفق بيان 

لوزارة اخلارجية املغربية.
وقالت اخلارجية املغربية في بيانها، 
اجلمعــة، “إنــه بعد عمــل تونس 
واألفعال  املواقف  على مضاعفــة 
للمملكة  املســتهدفة  السلبية 
العليا، فإن  املغربيــة ومصاحلهــا 
تصرف تونس في إطار “تيكاد” يؤكد 

هذا النهج بوضوح”.
تونــس عملت  أن  البيــان  وأضاف 
على معاكســة رأي اليابان، بخرق 
مسار التحضير للمنتدى والقواعد 
املوضوعــة لذلك، وقررت بشــكل 
أحــادي دعوة الكيــان االنفصالي، 

بحسب تعبير اخلارجية املغربية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد أكثر من ثالثة ســنوات على 
هزمية  املتحــدة  الواليات  إعــالن 
داعش في ســوريا، ال يزال تهديد 
عناصــر التنظيم اإلرهابي يتزايد 
خاصة في ظل تركة ثقيلة آلالف 
من عوائل داعش في مخيم الهول 
تشــكل “قنبلة موقوتة”، وسط 
محاوالت وجهود مــن قبل قوات 
للسيطرة  الدميقراطية  ســوريا 

عليه.
وأطلقت قوات سوريا الدميقراطية 
)قســد(، التي يشكل املسلحون 
مقاتليهــا  غالبيــة  األكــراد 
الدولــي،  التحالــف  ويدعمهــا 
أمنية لتطهيــر مخيم  حملــة 

الهــول مــن العناصــر املوالية 
لداعش في أحــدث حملة، حيث 
تأتي مع تســجيل اخمليم عمليات 
اغتيــال طالت 43 من ســاكنيه 
هذا العام، وحتســبا حملاولة داعش 
موالني  مبساعدة  اخمليم  مهاجمة 

له بالداخل.
محللون حــذروا مــن أن مخيم 
الهــول بات ميثــل قنبلة موقوتة 
قابلة لالنفجــار، خاصة في ظل 
وجود ثغرات أمنية، والتواصل مع 
خارج  وعناصره  التنظيــم  خاليا 
الغربية  احلكومات  ورفض  اخمليم، 
إعادة مواطنيهــا وصحوة داعش 

مؤخرا.
يضــّم هــذا اخملّيم الــذي يعاني 

من اكتظاط وســوء حــال نحو 
56 ألف شــخص، من بينهم 10 
أجنبي، بحســب معطيات  آالف 
بغالبيتهم  هــم  املتحــدة،  األمم 
أقربــاء لعناصــر مــن تنظيــم 
والجئون  سوريون  ونازحون  داعش 
عراقيــون وبــات بيئــة “تتخّفى 
وتستغلها  اإلرهابية  اخلاليا  فيها 

للقيام بعملياتها”.
4 مشاكل تواجه “قسد”

هناك 4 أزمات تواجه قوات سوريا 
عمليــات  خــالل  الدميقراطيــة 
احمللل  وفق  اخمليم،  على  السيطرة 
العراقي، هاشم عبد الكرمي، أولها 
وثانيها  بداخلــه  الكبير  العــدد 
وثالثها  األمنيــة  الثغرات  بعض 

تشــتيت قســد في القتال ضد 
تركيــا ورابعهــا مواجهة الفكر 
املتطــرف في اخمليــم والعالقات 
املتشــابكة مع خاليا داعش في 

اخلارج.
قرار  أن  الكــرمي،  عبــد  وأضــاف 
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 
اخلاصة  القوات  بســحب  ترامب 
إلى  داعش  تقاتــل  كانــت  التي 
جانــب األكراد زاد مــن الضغوط 
على عناصر قســد خاصة أنهم 
الــذي حال  الصد  كانوا حائــط 
دون مهاجمة تركيا قوات ســوريا 

الدميقراطية.
وأشــار إلى أن اخمليــم ميثل كارثة 
بني  األســلحة  انتشــار  بسبب 

اآلالف  ووجــود  بــه  املقيمــني 
تنظيم  مســلحي  زوجــات  من 
داعــش، الالتي ال يزلــن ملتزمات 
املتطرفة،  التنظيم  بأيديولوجية 
ما يجعلــه مفرخــة لإلرهابيني 

اجلدد في سوريا.
محاوالت داعشية الختراقه

بينما حــذر األكادميي الســوري، 
أن تنظيم  يوســف كمال، مــن 
على  للســيطرة  يخطط  داعش 
اخمليم كهدف ثان ضمن مخططه 
األخير للســيطرة على ســجن 

الثانوية الصناعية باحلسكة.
يحاول  داعش  أن  وأضاف كمــال، 
مــن خالل حتريــك خاليــاه فتح 
ممرات وإحــداث ثغرات في اجلدران 

األمنية مبا يساعده على الهجوم 
من أكثر من محــور انطالقا من 
ممــر يربط املناطق الشــرقية مع 
احلدود العراقية والبادية السورية 

وكذلك احلدود التركية.
وأشــار إلــى أنه “ســبق لقوات 
نفذت  أن  الدميقراطيــة  ســوريا 
الهول  أمنية داخل مخيم  حملة 
قبل نحو عام، لكنها لم تتمكن 
التنظيم  خاليا  حتركات  كبح  من 
املتطرف”، داعيا احلكومات الغربية 
إلى تخفيف بعــض العبء على 
القوات من خالل إعادة مواطنيها، 
ترفض  احلكومات  معظــم  لكن 
إعادتهم خشــية من انعكاسات 

اخلطوة على الداخل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف جاريــد كوشــنر صهر 
األمريكي  الرئيــس  ومستشــار 
الســابق دونالد ترامب عن حادثة 
منــع األمير محمد بن ســلمان 
في 2017، عندمــا كان ولي ولي 
عهد السعودية من دخول البيت 

األبيض نظرا ملشكلة باألوراق.
وكتــب كوشــنر فــي مذكراته 
 :”Breaking History“ بعنــوان 
“بالعودة إلــى يناير )2017(، خالل 
أول اتصــال هاتفي بــني ترامب 
وامللك ســلمان بن عبــد العزيز، 
أخبرنا احلاكم السعودي أن ننسق 
الرحلــة احملتملة مع جنله محمد 

بــن ســلمان، ولي ولــي العهد 
ووزيــر الدفــاع ذي الشــخصية 
الكاريزميــة البالغ من العمر 31 

.“ MBS عاما، واملعروف باسم
وتابع: “قال ترامب إنني ســأكون 
الشــخص املناســب له، عندما 
عــدت إلــى مكتبــي، تلقيــت 
بالفعــل بريــدا إلكترونيــا من 
MBS يطلب إجــراء مكاملة. في 
مــارس، بينمــا كان محمــد بن 
ســلمان في واشنطن للتفاوض 
ترامب  )زيــارة  التفاصيل  علــى 
عاصفة  ضربــت  للســعودية(، 
ألغيت  الشرقي.  الشمال  ثلجية 
زيارة املستشــارة األملانية أنغيال 

ميــركل، التي كان مــن املقرر أن 
تتنــاول الغداء مــع الرئيس، في 
اللحظة األخيرة ألن طائرتها لم 
تستطع اإلقالع من أملانيا.. سألت 
إذا كان ســيتناول  ترامب عمــا 
الغداء مع محمد بن سلمان، ألن 
ولي ولي العهد كان بالفعل في 

املدينة.
وحســب كوشــنر، فقد “اعتقد 
رائعة،  فكــرة  كانت  أنها  ترامب 
الرغم من إصــرار موظفي  على 
مجلــس األمن القومــي بالبيت 
ال  الرؤســاء  أن  علــى  األبيــض 
املســؤولني  مع  الغداء  يتناولون 
رؤســاء  ليســوا  الذين  األجانب 

للدولــة. رفــض ترامــب هــذا 
البروتوكــول البيروقراطــي وقرر 
استكشــاف شــراكة محتملة 
ميكن أن تعزز مصالح أمريكا في 

الشرق األوسط”.
وتابع كوشــنر: “نظرا ألن محمد 
بــن ســلمان كان مــن الناحية 
الفنيــة املســؤول الثالــث في 
فإن  السعودية،  العربية  اململكة 
موظفي مجلــس األمن القومي 
لم يســمحوا له بتخطي نقطة 
والقيــادة  األمنيــة  التفتيــش 
الغربي  اجلنــاح  إلــى  مباشــرة 
)البيــت األبيض(، كما يســمح 
لرؤساء الدول. لذلك انتظر نائبي 

واملوظف الوحيد في ذلك الوقت، 
آفي بيركوفيتش، في الثلج خارج 
ملقابلة  األمنية  التفتيش  نقطة 
محمد بن ســلمان. عندما وصل 
ولي ولــي العهد، كانــت هناك 
مشكلة في األوراق ومنعه احلرس 
الرئاسي من الدخول. ركضت إلى 
البوابة وأقنعتهم بالســماح له 

باملرور..”.
الصعبة  البداية  “رغــم  وأضاف: 
للزيــارة، كان الغداء ناجحا. أخبر 
ترامب محمد بن سلمان مباشرة 
أنه يريد تعاونا أقوى في مكافحة 
اإلرهــاب ومكافحــة التطــرف 
وإنهاء متويــل اإلرهاب. كما توقع 

أن تتحمل الســعودية املزيد من 
العبء الدفاعي في املنطقة. لن 
تســتمر أمريكا فــي إنفاق دماء 
على  الدوالرات  وتريليونات  ثمينة 
حروب خارجية ال نهاية لها. كانت 
رسالة صعبة، ولم يخجل ترامب. 
ردا علــى ذلك، كشــف محمد 
طموحة  خطة  عن  ســلمان  بن 
وشــاملة ملكافحة اإلرهاب. عزز 
هذا االجتماع اخملصص حدســي 
والذهاب  اخملاطــرة  بــأن علينــا 
للمملكــة العربية الســعودية 
في أول رحلــة خارجية للرئيس.. 
أعطاني ترامــب الضوء األخضر 

ملواصلة التخطيط”.

تصعيد دبلوماسي بين تونس والمغرب على خلفية
 استقبال األولى زعيم جبهة البوليساريو

تحذيرات من تحركات لعناصر داعش تستهدف السيطرة على مخيم الهول

كوشنر يروي حادثة منع محمد بن سلمان من دخول البيت األبيض
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22339
التاريخ: 2022/8/25

إعالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة
1. يســر ديوان محافظة واســط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة اخملتصة لتقدمي 

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

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

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

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

وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة 
بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن 
فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز( .
9. مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف  8/  
2022/9 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي 

) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم ) اخلميس  ( املصادف 8 /2022/9.
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   
ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من 
كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع 
عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب 

عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد ويعد من 

شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
1. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ  1-9-2022     الساعة  العاشرة والنصف في الدوائر املستفيدة وفقا للمعلومات املثبته في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22336
التاريخ: 2022/8/25

عالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة 
                               

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

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا 

.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq للبريد االلكتروني
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

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

7. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة 
وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة 
بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن 
فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز 

. )
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف    7 /  
9/   2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي 
) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )  االربعاء ( املصادف     7 /  9  /2022 .

10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .
11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .

12. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   
ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من 
كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع 
عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب 

عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القســم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يســتعبد العطاء  ويعد من ضمن منافسة 
العطاءات .

20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد ويعد من 
شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .

21. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 1-9-2022   الساعة  العاشرة والنصف  في الدوائر املتسفيدة وفقا للمعلومات املثبته في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22338
التاريخ: 2022/8/25

إعالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

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

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

3. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي(  او وفقا 
.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq للبريد االلكتروني

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

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

وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة 
بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن 
فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف9/8/   
2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي 

) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )اخلميس   ( املصادف 2022/9/8 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   
ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من 
كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع 
عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب 

عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد ويعد من 

شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
1. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ  1-9-2022     الساعة  العاشرة والنصف في الدوائر املستفيدة وفقا للمعلومات املثبته في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 22337
التاريخ: 2022/8/25

إعالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة  
                              

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

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل( .
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا 

.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  cd@wasit.iq للبريد االلكتروني
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

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

7. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة 
وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حساب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة 
بختم حي من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن 
فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف    7 /  9/   
2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) 
واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم ) االربعاء  ( املصادف    7  /  9   /2022 .

10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .
11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .

12. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   
ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من 
كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع 
عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب 

عليه اسم ورقم املناقصة  و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق به اي عقد ويعد من 

شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
1. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ   1-9-2022    الساعة  العاشرة والنصف في  الدوائر املستفيدة  وفقا للمعلومات املثبته في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

 
الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
مبلغ التأمينات االولية

ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

12022-7-46
 جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة
 طاقة 50 م 3 -س لقرية هوكر في ناحية

 الدبوني
750,000 تاسعة انشائي856,257,00021025,687,710

 تأهيل معذي مزيبلة بطول 19 كم في22022-12-48
1000,000ثامنه كهربائي1,175,345,64018035,260,369.20ناحية جصان

150000عاشرة انشائي251,543,0001207,546,290تأهيل وتوسيع مركز صحي الزبيدية32022-16-49

 انشاء طريق قرية الديوانية اجلنوبية في2022-9-50
500,000عاشرة انشائي454,200,00012013,626,000قضاء الصويرة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

12022-9-50
 انشاء مجموعة طرق متفرقة في ناحية

 جصان )قرية طواب كشيش وقرية
العكسة(

500,000عاشرة انشائي520,085,25015015,602,557.5

22022-12-51
 تاهيل شبكة كهرباء منطقة ام سنيم
 ومنطقة خصيمة بعدد وحدات سكنية

1600 وحدة في الزبيدية
1000,000ثامنة كهربائي1,315,863,66027039,475,909.8

500,000عاشرة انشائي728,570,00018021,857,100 انشاء طريق امليثاق في قضاء املوفقية32022-9-52

42022-7-53
 جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة
 طاقة 100م3 -س لقرية الكم في قضاء

االحرار
750,000تاسعة انشائي925,794,00018027,773,820

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

12022-7-54
توسعة مجمع ماء البو خضر من 

طاقة 50 م3 – سا الى 100م3- س في 
قضاء الزبيدية

750000تاسعة انشائي881,406,00021026,442,180

تطوير شارع احملكمة بطول 225 م 22022-4-55
100,000عاشرة انشائي222,025,0001206,660,750وعرض 20 م في ناحية تاج الدين

100.000عاشرة انشائي251,543,0001207,546,290تاهيل وتوسيع مركز صحي الزبيدية32022-16-56

42022-12-57
شطر مغذي احلفرية 11 كف مع 

تاهيل الشبكة الكهربائية لناحية 
تاج الدين مع انارة شارع الناحية

1000,000ثامنة انشائي1,425,417,40027042,762,522

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

 جتهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 200 م3/ساعة12022-7-58
750,000تاسعة انشائي975,045,00018029,251,350في اجملمع السكني في ناحية زرباطية

22022-12-59
 تاهيل مع تغيير جزء من مسار مغذي كيلو 51 بطول
 5 كم مع تاهيل شبكة ض.و وبطول 3 كم في ناحية

واسط القدمية
150,000عاشرة إنشائي345,687,00010010,370,610

32022-12-60
 تأهيل شبكات قرى النور والتقدم وام اخلير والطالعة

 واجلزائر ووصفي البدري وحسني الناصر في قضاء
االحرار

1000,000سابعة كهرباء1,565,214,96012046,956,448.8

42022-7-61
 جتهيز ونصب وتركيب وتشغيل مجمع ماء سعة 200

750,000تاسعة انشائي831,700,00018024,951,000م3/س في موقع مجمعات ماء احلي في قضاء احلي



5 اعالن

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
دار القضاء في تاج الدين
محكمة جنح تاج الدين

العدد: 356/ج/2022
التاريخ: 2022/8/22

الى املتهم الهارب )علي حامد عبد 
راشد(
م/اعالن

حتية طيبة.
بالنظر الى مجهول محل اقامتك بالوقت 
احلاضر ولكونــك متهم بالدعوى املرقمة 
أعاله املقامة ضدك من قبل املشتكي)نور 
الهدى علي عبد( وفــق احكام املادة 432 
عقوبات فقــد تقرر تبليغــك عن طريق 
صحيفتن محليتــن للحضور امام هذه 
احملكمة في الساعة التاسعة صباحا من 
يوم 2022/9/29 وفــي حال عدم حضورك 
او مــن ينوب عنــك قانونا ســوف جتري 

محاكمتك غيابيا وفق األصول 
القاضي 
عباس تاغي حامد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
دار القضاء في تاج الدين
محكمة جنح تاج الدين

العدد: 371/ج/2022
التاريخ: 2022/8/22

الى املتهم الهارب 
)علي حامد عبد راشد(

م/اعالن
حتية طيبة.

بالنظر الى مجهول محل اقامتك بالوقت 
احلاضر ولكونــك متهم بالدعوى املرقمة 
أعاله املقامة ضدك من قبل املشتكي)نور 
الهدى علي عبد وحســنيه طعمة ناصر( 
وفق احكام املــادة 433 عقوبات فقد تقرر 
تبليغك عن طريــق صحيفتن محليتن 
للحضور امام هذه احملكمة في الســاعة 
التاسعة صباحا من يوم 2022/9/29 وفي 
حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
سوف جتري محاكمتك غيابيا وفق األصول 
القاضي 
عباس تاغي حامد

تنويه
الصباح  جريدة  نشرت 
 4959 بالعــدد  اجلديد 
في 2022/8/23 الدعوى 
املرقمــة 512/ب/2022 
فــي 2022/8/22 حيث 
تسلســل  رقم  ذكرت 
خطا   27/2162 العقار 
 )141( والصحيــح 
اقتضى  لــذا  احلمــام 

التنويه

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لالنظمة االلكترونية
الشركة العامة للمنظومات( سابقا

الشركة العامة لنظم املعلومات( سابقا
القسم التجاري

فرصة استثمارية
2022/3 مبوجب قانون االستثمار 13 لسنة 2006 املعدل

)بناء مجمع سكني(

يسر الشــركة العامة لالنظمة االلكترونية احدى تشكيالت وزارة 
الصناعة واملعادن ان تعلن عن الفرصة االســتثمارية لبناء مجمع 
سكني ملنتسبي شركتها على القطعة املرقمة )12/181 سفينة(/ 
االعظمية وفقا لقانون االستثمار املرقم 13 لسنة 2006 وبطريقة 
التقسيط من رواتب املوظفن ، وتدعو الشركات العراقية/ تصنيف 
اول والعربية واالجنبية ذات االختصاص والتي لها خبرة واعمال مماثلة 
في هذا اجملال للمشاركة في هذه الفرصة والتي ميكن االطالع على 
الشــروط واملواصفات املطلوبة واخملططات اخلاصة باملشروع وفقا 
لشــروط مقاوالت االعمال الهندســية وامليكانيكية والكهربائية 
واملدنية الصادرة من وزارة التخطيط مبراجعة مقر الشــركة الكائن 
في )بغداد- حي الوحدة- محلة 906 زقاق 47 مبنى 30 مجاور )اجلامعة 
التكنولوجيــة(/ القســم التجاري للحصول علــى وثائق الفرصة 
االستثمارية لقاء مبلغ قدره 500000 دينار عراقي )فقط خمسمائة 
الف دينار عراقي( غير قابل للرد وان اخر موعد الستالم العطاءات هو 

الساعة 12:00 ظهرا من يوم املصادف االحد 2022/9/11.
املدير العام ورئيس مجلس االدارة

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة
 شركة سعد العامة

العدد: ع2642/5
التاريخ: 2022/8/22

الى/ السادة الراغبني باالشتراك باملناقصة املرقمة )2022/7(
م/ جتهيز ونصب أجهزة واثاث زجاجيات مختبرية ومواد كيمياوية وحاويات غاز الكلور 

ملشروع ماء النهروان املركزي
يسر وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة بدعوة مقدمي العطاءات

املؤهلن وذي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة أعاله للمرة الثالثة وبنفس الشروط واملواصفات املذكورة سابقا...
مع مالحظة مايلي :-

1- على مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية االتصال )وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة-شركة سعد العامة( 
2- )يكون الدوام الرســمي من يوم االحد الى اخلميس ابتداءا »من الســاعة الثامنة صباحا« ولغاية الساعة الثالثة ظهرا( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
3- على من ترسوا عليه املناقصة تدريب كوادر فنية عدد )4( في موقع العمل ملدة )14( يوما« لتشغيل األجهزة اخملتبرية وحاويات الكلور وفحص لنماذج 

من مياه الشرب.
4- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) شروط االشتراك باملناقصات( .

أ - هوية تصنيف املقاولن صادرة من وزارة التخطيط زرقاء اللون او هوية غرفة جتارة سارية املفعول .
ب - براء ذمة من هيئة العامة للضرائب .

ت - تأمينات أولية بنســبة )1%( من قيمة العطاءات على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان على ان يكون مصدق من احدى املصارف املعتمدة في 
بغداد حصرا« على ان يكون نفاذية خطاب الضمان ملدة ثالثة اشهر من تاريخ تقدمي العطاء وخالفة يهمل العطاء ويقدم العطاء بالدينار العراقي .

ث - قائمة باالعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرســمية الصادرة عن اجلهات احلكومية التي تؤيد القيام باالعمال املماثلة او املنجزة حسب 
حالته. 

ج - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور نشر اإلعالن.
ح - تقدمي هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن والتموينية ورقم الهاتف والبريد االلكتروني لصاحب الشركة او املقاول . 

خ - الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها حق استبعاد املقاول املتلكئ في تنفيذ املشاريع احملالة علية سابقا« في الشركة.
د - عدم ادراج أي حتفظات او شروط غير مقبولة.

ذ - تقدمي ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمن بكشف للسنة املالية السابقة من قبل محاسب قانوني. 
ر - يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط .

ز - يحق للشركة استبعاد الشركة او املقاول الغير كفوء.
س - يعتبر هذا اإلعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويكون ملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي عطاء.

ش - ارفاق وصل شراء العطاء عند تقدمي )النسخة االصلية(.
ص - قيام الشــركات واملقاولن باالستفسار عن بنود املقاولة وجداول الكميات واخملططات وغيرها من قبل اقسام الشركة قبل التقدمي ويكون مسؤوال 

عن مفردات العطاء املقدم.
ض - ال يجوز للمناقصن واملقاولن بيع املقاولة الي مناقص او مقاول اخر ســواء كان ذلك قبل املباشــرة بالعمل او اثناء ســير العمل وبخالفة يتحمل 

املناقص التبعات القانونية واملالية كافة.
ط - ال يجوز التنازل عن املناقص او املقاول اال بعد املوافقة التحريرية من قبل صاحب العمل وفقا للشروط النافذة.

ظ - عدم قيام الوكاالت العامة الصادرة من املناقصن او املقاولن اال بعد عذر مشروع وعلى ان ال يؤثر ذلك على سير العمل.
ع - قيام املناقص بتقدمي العطاء بظرفن / ظرف يشــمل العطاء الفني والوثائق اخلاصة باملناقصة وظرف يشــمل العطاء املالي سعر نهائي غير قابل 

للتفاوض ومبوجب جداول الكميات واملواصفات على ان يكون مدة نفاذية العطاء ال تقل عن ثالثة اشهر.
غ - على أصحاب املكاتب والشــركات تقدمي العنوان الكامل للشركة او املكتب يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف و البريد االلكتروني والعنوان 

الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة او صاحب املكتب وضرورة االخبار عن العنوان اجلديد.
ف - تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن صاحب املكتب او الشركة ممن يشملهم احلجب.

ق - قيام الشــركات اجملهزة او املكاتب بتقدمي شــهادة منشــأ وفاتورة البيع و وثيقة التامن باســم اجملهز ومصادق عليها من قبل امللحقيات التجارية 
العراقية وقبل دخول البضائع الى العراق.

ك - تلتزم الشركة اجملهزة بتقدمي قوائم بأسماء وأعداد ومدة تشغيل العمال من العقود واالجراء اليومين العراقين العاملن في الشركة مهما كانت 
مدة اشتغالهم لغرض تسديد مبالغ الضمان اخلاص بهام.

ل - موعد غلق املناقصة الساعة )12( ظهرا بتاريخ 2022/9/22 ويزحف لليوم الذي يليه في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية.
م - بإمكان مقدمي العطاء املهتمن بشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )100 الف دينار(
ن - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي )شركة ســعد العامة – بغداد كرادة مرمي- تقاطع اخلرطوم- قسم الشؤون املالية واإلدارية الطابق الثاني 
صندوق فتح العطاءات( في املوعد احملدد قبل  )2022/9/22( اما العطاءات املتأخرة فســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبن باحلضور في العنوان املذكور في أعاله.
 صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

احتــل العــراق املرتبــة 79 عاملياً 
ضمن قائمة أفقر شعوب العالم، 
اإلمكانات  مــن  الرغــم  وعلــى 
والثروات التي تعد “نعمة” متلكها 
بالد الرافدين فإنها أصبحت نقمة 
التردي  نتيجــة  العراقيني  علــى 
االقتصادي والسياســات اخلاطئة 
اتبعتها احلكومات املتعاقبة  التي 
مفاصل  في  املستشري  والفساد 
الدولــة وعــدم تفعيــل القطاع 
اخلاص، حيث ارتفعت نسبة الفقر 
إلى مســتويات أعلى من السابق، 
وذلك وفقاً جمللة “غلوبال فايننس” 
األميركية، فــي حني توقعت وزارة 
اإلمنائــي  والتعــاون  التخطيــط 
العراقية ارتفاع نســبة الفقر في 
البالد إلى 25 في املئة خالل العام 
احلالي 2022 بعد أن ســجل 22.5 
في املئة فــي آخر إحصــاء لعام 

.2019
وقالت اجمللة في تقرير لها إن “أفقر 
دول العالــم عانت حروبــاً أهلية 
وصراعــات عرقيــة وطائفية، ثم 
زاد األوضاع  جاء فيروس كورونا مما 
السيئة سوءاً”، مبينة أن “العالم 
ميتلك ما يكفي من الثروة واملوارد 
لضمان متتع اجلنس البشري بأسره 

مبستوى معيشي أساسي”.
وأضافت، “مــع ذلك، ما زال الناس 
فــي بلدان مثل بورونــدي وجنوب 
الســودان وجمهوريــة أفريقيــا 
الوســطى -األفقر فــي العالم- 

يعيشون في فقر مدقع”.
وبينت اجمللة بحسب جدول أعدته 
املرتبة  احتــل  “العراق  أن  لذلــك 
الثامنــة عربياً والـــ79 عاملياً من 
أصــل 192 دولة مدرجــة باجلدول 
العالم، حيث  أفقر شعوب  ضمن 
العراقي من  الفــرد  بلغ نصيــب 
النــاجت احمللــي اإلجمالي ســنوياً 

12.141 ألف دوالر”.
استراتيجية لتحسني الدخل

وزارة  كشــفت  املقابــل،  فــي 
التخطيــط عــن عزمهــا إعداد 
دخــل  لتحســني  اســتراتيجية 
ومعيشــة األســر الفقيرة، فيما 
أكدت قــرب إطالق أكبر مســح 

اقتصادي واجتماعي.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
التخطيط عبــد الزهرة الهنداوي 
“الوزارة  إن  صحافــي  تصريح  في 
والتعاون  وبالتنســيق  تســتعد 
مع مجموعة وزارات ومؤسســات 

بينهــا وزارتــا التجــارة والعمل 
والشــؤون االجتماعيــة إلعــداد 
مســتوى  خفض  اســتراتيجية 
الفقر الثالثة في العراق للسنوات 

من 2024 - 2028”.
مــن  “الهــدف  أن  وأضــاف 
مستوى  حتسني  االســتراتيجية، 
العيش لذوي الدخل احملدود، والتي 
تركــز على محوريــن األول: إعادة 
النظــر وتقييم شــبكة احلماية 
نضمــن  بحيــث  االجتماعيــة 
وصولها إلى املســتحقني لإلعانة 
وإعادة دراسة مستوى خط الفقر 

حتــى نضمن وصــول الدعم إلى 
األسر الفقيرة”.

وأشــار إلى أن “احملــور الثاني يركز 
البطاقة  نظــام  إصــالح  علــى 
وزارة  مــع  والعمــل  التموينيــة 
التجــارة بهــدف تخصيص هذا 
البرنامــج لألســر الفقيــرة، مع 
إن  النظر باملشمولني، حيث  إعادة 
كثيرين منهم من ميسوري احلال، 
واألولى أن تذهب هذه املواد لألسر 

الفقيرة”.
االســتراتيجية  أن  “كمــا  وتابع، 
دخل ومستوى  إلى حتسني  تهدف 

من  الفقيرة  العوائــل  معيشــة 
ترتبط  أخــرى  مســارات  خــالل 
بالتعليــم والصحة والســكن”. 
وأكد أنه “من هذا اإلطار تســتعد 
أكبر  أحد  التخطيط إلطالق  وزارة 
واالجتماعية  االقتصادية  املسوح 
فــي العــراق، وقريباً ســوف يتم 
إطالق العمل بهذا املســح والذي 
سيعطينا مؤشــرات مهمة جداً 
الفقر  الفقر وخط  عن مســتوى 
الفقــراء  معيشــة  ومســتوى 
ومناطــق تركزهــم، ومــن ثــم 
سنستخدم مخرجات هذا املسح 

ومؤشراته في كتابة استراتيجية 
الفقر التي يتم اإلعداد لها حالياً”.

مكافحة الفقر مهمة صعبة 
الباحــث  يــرى  الســياق،  وفــي 
االقتصادي بســام رعــد أنه على 
الضخمة  املالية  املوارد  الرغم من 
املتأتية مــن عائدات النفط والتي 
جتاوزت 72 مليار دوالر خالل األشهر 
العام  املاضية من هذا  الســبعة 
فإن معــدالت البطالــة ارتفعت 
إلــى 16.5 فــي املئــة، وهي متثل 
العاملة  للقوى  املئوية  النســبة 
العاطلة عن العمل، كما ارتفعت 
معدالت الفقــر إلى حدود 25 في 
املئة من الســكان بحسب بعض 
التقديرات، وهو ما يؤشــر إلى أننا 

نعيش في مرحلة حرجة للغاية”.
الفقر  “مكافحة  أن  إلــى  ويلفت 
فــي العــراق ســتكون مهمــة 
باتــت ضرورة  أنهــا  إال  صعبــة، 
قصوى وينبغي العمل على إنهاء 
الفقــر بــكل أشــكاله والعمل 
علــى تعزيز التنمية املســتدامة 
مع ضمــان التعليم الالئق وفرص 
التعليم، والعمل على تعزيز النمو 
املســتدام  الشــامل  االقتصادي 
والعمالــة املنتجة والعمل الالئق 
للجميــع، وهذا يتطلــب إصالحاً 
اقتصاديــاً شــامالً، باإلضافة إلى 
الفســاد  مظاهر  على  القضــاء 
اإلداري واملالي، حيث يُعد الفســاد 
اإلداري واملالــي واحــداً مــن أهم 
البلد  التي يعانيها  اإلشــكاليات 
ويعيق بشــكل كبير سياســات 

خفض معدالت الفقر والبطالة”.
ورأى رعد بأن خفض معدالت الفقر 
بشكل سريع ممكن من خالل دعم 
مكونات البطاقة التموينية وزيادة 
مبالغ الرعاية االجتماعية للفئات 
الهشــة، والتي تعانــي البطالة 
والفقــر، وبخالف ذلك فإن خارطة 
الفقر في البلد سوف تتوسع، مما 
اجتماعية خطيرة  مبخاطــر  ينذر 

تهدد وحدة اجملتمع وسالمته.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البنــك  مبيعات  بلغت 
العراقــي في مــزاد بيع العملة 
الصعبة للدوالر خالل األســبوع 
املاضي ما يقارب من مليار و300 

مليون دوالر. 
، أن البنك  وذكر مصدر صحفي 
املركــزي بــاع، خالل االســبوع 

التي  اخلمســة  لأليام  املاضــي 
فتح بهــا املزاد وابتداء من االحد 
واحدا  مليــارا  اخلميس،  ولغاية 
و292 مليونــا و29 الفــا و 554 
دوالرا مبعدل يومــي 258 مليونا 
و459 الف دوالر، منخفضا مبقدار 
%3.7 عن االسبوع الذي سبقه. 

واضاف ماملصدر  ان اقل مبيعات 

املاضي  األســبوع  خالل  للدوالر 
كان اخلميس املاضي حيث بلغت 
فيها املبيعات 224 مليونا و465 

الفا و450 دوالرا.
ليوم  املبيعات  أعلى  فيما كانت 
االثنني التي بلغت فيها املبيعات 
273 مليونــا و775 ألفــا و540 

دوالرا. 

واشــار الــى ان معظــم هذه 
شــكل  على  ذهبت  املبيعــات 
التجارة  حواالت للخارج لتمويل 
اخلارجيــة، فيما بلغ ســعر بيع 
املصارف  حلسابات  احملول  الدوالر 
البـيع  في اخلارج، اضافـــة الى 
النقـــدي  1460 دينـــارا لكـل 

دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واحصائيات لشركة  بيانات  رصدت 
bp البريطانية، أن معدل استهالك 
الفرد العراقي من الطاقة بلغ أكثر 

من 51 غيغا واط خالل عام 2021.
استهالك  أن  اإلحصائية،  وأظهرت 
الطاقة بلغت  العراقي مــن  الفرد 
51.6 غيغــا واط خالل عام  معدل 
2021، مرتفعــة من معــدل 49.4 

غيغــا واط عــام 2020، مبينة أن 
اعلى اســتهالك للفرد في العراق 
كان في عام 2018 حيث بلغ معدل 

59.6 غيغا واط.
في  النمــو  ان معــدل  واضافــت 
استهالك الطاقة في العراق ارتفع 
الى %1.2 مــا بني عامــي 2011 و 

.2021
واشارت الى ان العراق كان أقل دول 

للطاقة،  استهالكا  العربي  اخلليج 
أوال  القطــري  الفــرد  حيث جــاء 
واالول عامليا أيضا مبعدل استهالك 
بلــغ 686 غيغا جول، يليــه الفرد 
اإلماراتــي مبعــدل 487 غيغا جول، 
 402 ومن ثم الفرد الكويتي مبعدل 
غيغا جول، ومن ثم العماني مبعدل 
329 غيغا جول، ومن ثم السعودي 

مبعدل 303 غيغا جول”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار صــرف الدوالر 
العراقي  الدينار  مقابــل  األمريكي 
الســبت،  امس  بشــكل طفيف، 
بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  في 

بغداد.
وقال مصــدر صحفي ، إن بورصتي 
الكفــاح واحلارثيــة املركزيتني في 
بغداد، ســجلتا صباح اليوم، سعر 

صرف بلــغ 147950 دينــارا عراقيا 
أمريكــي،  دوالر   100 كل  مقابــل 
مبينا أن األسعار كانت قد سجلت 
دينار   148000 املاضي  اخلميس  يوم 

مقابل كل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اسعار البيع 
محال  فــي  اســتقرت  والشــراء 
الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد، 
حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار 

لكل 100 دوالر، بينما بلغت أسعار 
الشراء 147500 دينار. أما في اربيل 
عاصمــة اقليــم كردســتان، فان 
بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل 
الرســمية فيهــا، اال ان محــالت 
الصيرفة باألســواق احمللية تداولت 
الدوالر فيها بسعر بيع بلغ 148125 
دينارا مقابل كل 100 دوالر وســعر 
شراء 148050 دينارا لكل 100 دوالر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
واصلت أسعار النفط اخلام مكاسبها، 
مع تصاعــد اخملــاوف املرتبطة بقلة 
اإلمدادات النفطية وســط اضطراب 
اجلزئي  واإلغالق  الروســية  الصادرات 

ملصفاة في الواليات املتحدة.
دوالر   100 حاجــز  برنــت  وتخطــى 
للبرميل لليــوم الثاني خالل تعامالت 
أمــس، رغم القلق الواســع بشــأن 
يلوح  الذي  العاملي  االقتصادي  الركود 
في األفق خاصة فــي أوروبا والواليات 
املتحــدة إلــى جانب جتــدد مخاوف 
االقتصادي في  النمو  السوق بشــأن 
الصــني، وهي أكبر مســتورد للنفط 

اخلام في العالم.
أن قطاع  نفطيــون  وأوضح محللون 
القطاع  هــو  التقليديــة  الطاقــة 
األفضــل أداء في الســوق هذا العام 
مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث 
حققت شركات النفط الكبرى أرباحا 

قياسية.
وفي هذا اإلطار، قال مفيد ماندرا نائب 
رئيس شــركة إل إم إف النمســاوية 
للطاقة، إن أغلب التوقعات تصب في 
صالح استمرار موجة ارتفاع األسعار 
خاصة مع حلول الشــتاء في نصف 
الكرة الشــمالي بنهاية العام وأوائل 
العام املقبل، مشــيرا إلى أنه يساعد 

القدرة  األســعار  في  االرتفــاع  على 
االحتياطية احملدودة للغاية سواء لدى 
منتجي النفط الصخري في الواليات 
املتحــدة أو مجموعة “أوبك +” إضافة 

إلى منو الطلب العاملي.
وأشار إلى أن أغلب التوقعات الدولية 
للسوق النفطية ترجح أن يؤدي احلظر 
الذي يلــوح في األفق من جانب االحتاد 
الروسية  النفط  واردات  على  األوروبي 
املنقولة بحرا في نهاية هذا العام إلى 
ارتفاع األسعار، حيث سيتعني تعديل 
التدفقــات التجارية مــرة أخرى كما 
حدث في الشهرين األولني من التدخل 

العسكري الروسي في أوكرانيا.
أما أندرو موريس مدير شــركة بويري 
أن  فأوضح  لالستشــارات  الدوليــة 
العوامــل التي تكبح صعود أســعار 
النفط اخلام محدودة ومؤقتة، كما أن 
االرتفاعات السعرية احلالية واملرتقبة 
مدعومة مــن توقعات خفض اإلنتاج 
لدى حتالــف “أوبك +” إلى جانب نهاية 
االحتياطي  مــن  املتتالية  اإلصدارات 
الواليات  في  االســتراتيجي  النفطي 

املتحدة بحلول تشرين األول املقبل.
وأضــاف أن ذلك ســيؤدي إلــى زيادة 
تشــديد ســوق النفط قبــل فصل 
الشتاء، بينما تتسارع خطط التحول 
في مرافق الطاقة في أوروبا وآسيا من 

الغاز إلى النفط في توليد الوقود من 
جراء ارتفاع أســعار الغــاز الطبيعي 
بشــكل قياســي. ويشــير فيتوريو 
موســازي مدير العالقات الدولية في 

شــركة “ســنام” اإليطالية للطاقة 
إلــى أن القــدرة االحتياطية العاملية 
تزيــد من فرص  للغاية  املنخفضــة 
اتساع مكاسب أسعار النفط ويتزامن 

ذلك مع توقعات دولية تشــير إلى أن 
تسجيل مســتوى محدود من الركود 
االقتصادي قد ال ميحو منو الطلب على 
النفط، مشــيرا إلى توقعات بارتفاع 

خام برنت إلــى 110 دوالرات للبرميل 
في أوائل العام املقبل.

ورجح أال يؤثر الركود االقتصادي بشدة 
في منو الطلب العاملــي على النفط، 
حيث تســتمر أســعار النفط اخلام 
في االرتفــاع مع اجتــاه حتالف “أوبك 
+” للتعامــل مع متغيرات األســواق، 
ويترافــق ذلك مع توقعــات انخفاض 
اإلمدادات الروســية فــي ظل حظر 
االحتــاد األوروبــي لها بنهايــة العام 
أكيللو  وينــي  تقول  بدورهــا  اجلاري. 
احملللة األمريكية في شركة “أفريكان 
إجننيرينــج” الدولية إن املســتثمرين 
في صناعة النفــط والغاز األمريكية 
يخططــون لتنميــة أعمالهــم في 
نقص  متوقعــني  املقبلــة  األعــوام 
العرض ومنو الطلب بشــكل مستمر 
الواليات  النفط والغــاز فــي  علــى 

املتحدة وبقية دول العالم.
إلــى أن املســتثمرين في  وأشــارت 
الواليــات املتحدة أدركــوا أن النفط 
والغاز سيستمران في لعب دور مهم 
في مساعدة أمن الطاقة العاملي على 
املســتهلكني  تطلع كبار  الرغم من 
فــي الغرب إلى التخلــص من واردات 

الطاقة الروسية.
من ناحية أخرى فيما يخص األسعار، 
صعدت أســعار النفط أمس، بفعل 

تصاعــد اخملــاوف املرتبطــة بقلــة 
اإلمدادات وســط اضطراب الصادرات 
كبار  خفــض  واحتمــال  الروســية 
منتجي النفط لإلنتاج واإلغالق اجلزئي 

ملصفاة في الواليات املتحدة.
وبحلــول الســاعة 04:00 بتوقيــت 
جرينتش زاد خام برنت 59 سنتا أو 0.6 
في املائة، إلــى 101.81 دوالر للبرميل، 
في حــني ارتفع خام غرب تكســاس 
الوسيط 42 ســنتا أو 0.4 في املائة، 

إلى 95.31 دوالر للبرميل.
وفي الواليات املتحدة، أكبر مستهلك 
للنفــط في العالم، أعلنت شــركة 
بي.بي إغالق بعض وحدات مصفاتها 
وايتينج في إنديانا بعد حريق نتج عن 
ماس كهربائي األربعاء واملصفاة التي 
تعمل بطاقــة 430 ألف برميل يوميا 
مورد رئيس للوقود إلى وسط الواليات 

املتحدة ومدينة شيكاغو.
وقال التقرير اليومــي ملنظمة الدول 
إن  “أوبــك” اخلميس  املصدرة للبترول 
سعر الســلة التي تضم متوسطات 
أســعار 13 خامــا من إنتــاج الدول 
األعضاء باملنظمــة حقق ثاني ارتفاع 
على التوالي وإن السلة كسبت نحو 
تســعة دوالرات مقارنة باليوم نفسه 
من األســبوع املاضي، الذي ســجلت 

فيه 95.73 دوالر للبرميل.

مجلة غلوبال فايننس:«نقمة« خيرات 
العراق تحوله إلى دولة فقيرة

وزارة التخطيط تعتزم إعداد استراتيجية لخفض الحرمان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ديفيــد مالباس رئيس البنــك الدولي إن 
االقتصــاد العاملي قد يدخل فــي حالة ركود 
تضخمي لفتــرة من الوقت، مــا لم تتمكن 
االقتصادات الكبرى من زيادة اإلنتاج بشــكل 
كبير.  وذكر مالباس فــي مقابلة مع محطة 
“الركــود التضخمي من الصعب  “بلومبرج”، 
اخلروج منه، قد نحصــل على خفض الطلب 
مع اســتمرار رفع معدالت الفائدة، لكننا لن 
نحصل على زيادات مناســبة فــي املعروض، 

وهذا ما يجب أن تركز عليه البنوك املركزية”.
وأضاف: “التضخم املصحــوب بالركود يعني 
تضخًمــا أعلى مما نريد ومنًوا أقل، ومن الواضح 
أننا نشهد هذا الوضع حالياً، لكن ما يقلقني 
فيما يتعلق بالدول النامية واألشــخاص ذوي 
الدخل املنخفض هو أن الركود التضخمي قد 

يستمر لفترة طويلة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األســواق احمللية في بغداد و اربيل عاصمة 

اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت امس الســبت ، ســعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهــب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 359 الف دينار، وســعر شراء 355 
الفاً، مبينا أن اسعار البيع ليوم اخلميس املاضي 
كانــت قد ســجلت 363 الف دينــار للمثقال 
الواحد. وأشاراملصدر  ، إلى أن سعر بيع املثقال 
الواحد عيــار 21 من الذهب العراقي ســجل 
انخفاضا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ ســعر 
الشــراء 325 ألفا. وفيما يخص أسعار الذهب 
في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
اخلليجــي عيار 21 يتراوح بــني 360 الف دينار و 
370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب 

العراقي بني 330 الفاً و 340 الف دينار.
اربيل عاصمة اقليم كردســتان، شهدت  وفي 
التسعيرة الذهب التي مت نشرها من قبل نقابة 
الصياغ، انخفاضا لعيــار 24 وعيار 21 مقارنة 

بيوم اخلميس املاضي

بغداد ـ الصباح الجديد :
أغلق خــام البصــرة الثقيل على مكاســب 
ســعرية األســبوع املاضي، مع ارتفاع اسعار 
النفــط عامليا بعــد تصريحات وزيــر الطاقة 
السعودي باحتمالية أن تخفض أوبك إنتاجها 

النفطي.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلســة له 
من امس األول اجلمعة علــى انخفاض مبقدار 
1.08 دوالر ليصــل إلــى 95.47 دوالرا، إال أنــه 
سجل مكاسب اسبوعية بلغت 4.38 دوالرات، 
مبا يعادل %4.81. فيما أغلق خام برنت في آخر 
جلسة على ارتفاع في آخر جلسة له من امس 
األول اجلمعــة مبقــدار 1.65 دوالرا ليصل الى 
100.99 دوالر، وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 

4.27 دوالرات او ما يعادل 4.41 %.
وأغلق خام غرب تكســاس الوسيط األميركي 
علــى ارتفاع أيضــا في آخر جلســة من يوم 
اجلمعة مبقدار 54 سنتا ليصل الى 93.06 دوالرا 
ايضا  اســبوعية  للبرميل، وحقق مكاســب 

بلغت 2.29 دوالران او ما يعادل 2.52%.
وشــهد االســبوع املاضي ارتفاعا في أسعار 
النفــط مــع انخفــاض اخملزونــات النفطية 
االمريكية وتصريحات وزير الطاقة السعودية 
باحتمالية تخفيــض انتاج اوبك، مع امكانية 

احياء االتفاق النووي االيراني االمريكي.

البنك الدولي يحذر: 
االقتصاد العالمي قد 
يواجه ركودًا تضخميًا 

انخفاض أسعار الذهب
في أسواق بغداد واربيل

نفط البصرة يغلق
 على مكاسب كبيرة 

ما يقارب مليار و300 مليون دوالر مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوعاألسبوع الماضي

معدل استهالك الفرد العراقي من
 الطاقة الكهربائية 51 غيغا واط

انخفاض طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد

الشتاء يدعم صعودها 

أسعار برميل النفط في اطار 100 دوالر لليوم الثاني
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

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

Public Tender Announcement for Tender No: 032-SC-22-EBS 
Provision of International Healthcare Service for EBS Expatriate Staff

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 International Healthcare Service for EBS Expatriate Staff
Tender No.: 032-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 a qualified Contractor which can provide International Healthcare Service for 
EBS Expatriate Staff for Two Firm Years plus One Optional Year. 
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, 25th 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 35,000.00 USD and duration should be 100 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.

EXTENSION Announcement for Tender No: 005-PC-20-EBS (Third Announcement)
PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East 
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD
Tender No.: 005-PC-20-EBS (Third Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the THIRD time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the Project Provision of 
Casing for EBS Oilfield. The country of origin of Casing must be Western Europe, USA, Canada, Japan and any company which obtained 
exemption from the origin restriction by Ministry of Oil. and brief description as below:

Note: 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 baoxiaofang@ebspetroleum.
com and cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
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 04:00 PM September 11th, 2022 based on the ITB documents and Extended to 04:00 pm Oct 2nd 2022
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 USD 250,000.00, and Valid for 210 days since the close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly 
mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. not less 
than 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

Public Tender Announcement for Tender No: 028-SC-22-EBS 
Provision of Well Testing Service

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 Well Testing Service
Tender No.: 028-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability and 
experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Well Testing Service. Contractors 
shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited as followed:
1-Mobilization
2-De-mobilization
3-Equipment Moving Rate
4-Well flow out and flow back service
5-DAS service
6-Storage Tank service
7-Flow Head
8-Heat Exchanger system service
9-DST tools with downhole valve
10-Two Electronic MRO Gauge
11-Packer service
Contractor which can conduct competitive services for well testing with a competitive price for two firm years, such as to giving Oil/Gas/Water production rate 
measurement or injection capacity evaluation and delivering real-time testing data, conducting well test operations such as Monitoring wellhead conditions, 
operating well test equipment, taking pressures, temperatures, flow rate, densities, BSW and other associated measurements, including surface liquid and 
gas sampling, downhole liquid (PVT) and transfer to PVT cylinder, and sample analysis, provide laboratory surveys for determination of the content of surface 
Gas/Oil/Water, and deliver high quality raw data for geology and reservoir study. The works included as followed:
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.
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 16:00 
PM, 18th 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 value should be 50,000.00 USD and valid for 120 days.
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.

املصرف األهلي العراقي يباشر بتقدمي
 خدماته وحلوله املصرفية في السوق السعودي

 
 (2022 XXX  العراق – بغداد آب)

أعلــن املصرف األهلي العراقي التابع جملموعة كابيتال بنك، عــن البدء بتقدمي خدماته املصرفية واملالية 
في السوق الســعودي وذلك بعد استكماله كافة اإلجراءات املتعلقة بتراخيص بافتتاح فرعه األول في 
الرياض وبدء مزاولة أعماله املصرفية في السوق السعودي، حيث تأتي هذه اخلطوة في إطار االستراتيجية 
التوســعية للمجموعة التي تعمل حاليــاً في األردن، والعراق، واململكة العربية الســعودية، واإلمارات 

العربية املتحدة.
ويهــدف املصرف األهلي العراقي الذي حصــل على موافقة مجلس الوزراء الســعودي والبنك املركزي 
الســعودي والعراقي بفتح فرع له في اململكة العربية الســعودية، إلى تشجيع وتسهيل التجارة بني 
العراق واململكة العربية الســعودية في ظل النمو املتزايد للصادرات بني البلدين، حيث ســيتيح وجود 
هذا الفرع الفرصة للمصرف لتوسيع نطاق اخلدمة املقدمة لعمالئه من قطاع الشركات املتواجدين في 

األردن والعراق واإلمارات والسعودية، عن طريق تقدمي اخلدمات التجارية لهم بشكل مباشر.
كما تهدف هذه اخلطوة إلى مســاعدة الشــركات العراقية في إيجاد فرص للعمــل مع نظيراتها من 
الشــركات داخل وخارج اململكة العربية الســعودية من خالل تقدمي التمويالت والتسهيالت التي تلبي 

احتياجاتها وتطلعاتها.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باســم خليل الســالم، عن فخره واعتزازه مبباشــرة 
املصرف األهلي العراقي أعماله في السوق السعودي الذي يعد اليوم ضمن أقوى االقتصادات في العالم، 
وميتلك فرصاً واعدة على الصعيدين االستثماري واالقتصادي، مبيناً أن تواجد املصرف في اململكة العربية 
الســعودية يأتي ترجمة الستراتيجية التوســع التي تنفذها اجملموعة وتسعى من خاللها إلى ترسيخ 

مكانتها وتعزيز تنافسيتها في األسواق املصرفية العربية واإلقليمية.
 مــن جانبه، أكد املديــر املفوض للمصرف االهلي العراقي أمين أبو دهيم، مباشــرة املصرف ألعماله في 
اململكة العربية السعودية سيسهم في زيادة حجم املبادالت التجارية بني العراق والسعودية من خالل 
بناء شبكة من العالقات املصرفية مع كبريات املؤسسات والشركات العاملة في القطاعات االقتصادية 
اخملتلفة في اململكة الســعودية التي يتوقع لها حتقيق املزيد من التقدم والنمو باالســتناد إلى رؤيتها 

.2030
بــدوره، قال الرئيس التنفيذي للمصرف األهلي العراقي/ فرع الســعودية زيد أبونيان، إن املصرف األهلي 
العراقي وعبر تقدميه كافة اخلدمات البنكية والتســهيالت املصرفية املتنوعة ســيتمكن من تغطية 
القطاعات غير املســتغلة في سوق التجارة السعودي، كما ســتتاح الفرصة للمصرف لزيادة حصته 
الســوقية من إجمالــي التعامالت التجارية بني الســعودية والعراق من خالل تقــدمي اخلدمات لعمالء 

الشركات االستراتيجيني وتسهيل تعامالتهم التجارية.
وأضاف أبونيان بأن املصرف األهلي العراقي قد باشر بتقدمي خدماته املصرفية في السوق السعودي، حيث 
مت املباشرة بفتح حسابات مصرفية لعدد من الشركات السعودية، األمر الذي يتيح لهم االستفادة من 
مجموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية التي يقدمها األهلي العراقي لعمالئه من قطاع الشــركات، 

ومنها استقبال احلواالت واالعتمادات املستندية من العراق وبشكل سلس وسريع. 
وثمــن أبو دهيم وأبونيان اجلهود املبذولة من قبل محافظي البنك املركزي العراقي والســعودي وفريقي 
العمل في البنكني لتقدمي التســهيالت الالزمة ملباشــرة املصرف األهلي العراقي ألعماله في اململكة 
العربية الســعودية، مقدمني شكرهما الى فرق العمل في الســعودية والعراق، التي عملت بجد إلمتام 

كافة األنشطة املتعلقة بتواجد املصرف في اململكة العربية السعودية.
ومن أبرز اخلدمات واحللول التمويلية التي ســوف يقدمها املصرف في اململكة العربية الســعودية هي؛ 
خدمات احلواالت لداخل وخارج الســعودية، واالعتمــادات الصادرة والواردة، وإصــدار خطابات الضمان 
والكفاالت، والتســهيالت املباشــرة ، وحســابات الودائع الثابتة للشــركات، إضافة إلى تقدمي خدمات 

استشارية للشركات السعودية الراغبة في تأسيس أعمال جتارية في العراق.
جتدر اإلشارة إلى أن املصرف األهلي العراقي وكابيتال بنك وقعا اتفاقية سقوف ائتمانية مع بنك التصدير 
واالســتيراد السعودي Saudi Exim Bank  بهدف دعم مستوردي السلع واملنتجات السعودية في األردن 

والعراق، إضافة إلى دعم صادرات الشركات السعودية من خالل متويل الشركات املستوردة.
كما وقع املصرف األهلي العراقي عدة اتفاقيات لتمويل التجارة بني العراق والســعودية أهمها اتفاقية 
التمويل املوقعة مع الصندوق السعودي للتنمية SFD والتي منح الصندوق من خاللها املصرف سقوفا 
ائتمانية ليتم منح تسهيالت من خاللها للمستثمرين العراقيني الراغبني في استيراد منتجات وخدمات 

من الشركات السعودية وقد مت استغاللها بالكامل.
-انتهى-
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متابعات

املركزية  الثيمة  القصص مع  اغلب  في 
– اال اننــا نحســب أن القارئ يســهل 
عليه الوصول اليها والســيما انها متتد 
مع اخلط نفســه لقصــص مجموعته 
االولى  الركيزة  هنا  السابقة.وسنتناول 

، أعني : 

البنية املتوازية
ما نعنيه هنا ليس  بنــاء احلدث وتتابع 
املشاهد السردية التي يعتمدها القص. 
إن اجملر يطور رؤيته فــي الكتابة لتكون 
، كل خط  القصــة مكتوبة بخطــن 
يذهب باجتــاه خلق عالم وتبقى العالقة 
بن العاملن مفتوحة لقدرة القارئ على 

االستنتاج وملء مساحاتها اخملتفية . 
قد ال تكون هذه تقانــة متفردة لكنها 
حتما متيز أغلــب قصص هذه اجملموعة 
ومن ثم توّلد انطباعا عن حتول التجربة 
ورمبا اســتقرارها عند القاص على هذه 
الشــاكلة . وهو ما يعني إننا سنكون 
مبوازاة قاص يضع لنصه خارطة تفكير 
ذهنية  وال يكتفي برسم خارطة السرد . 
ســنقف على قصة » والدات غريبة و » 
أعــراق ».في االولى قــد يكتفي القارئ 
مبتابعة احلدث العجيب«إمراة تلد شيخا 
التي تتوالى  بحجم طفل »هذه اجلملة 
دالالتهــا من خالل توالد هــذه الوالدات 
التــي أربكت الســلطة وعجــزت عن 
تفســيرها أو احلد منهــا . ليس في أمر 
منو هذا احلدث وتعقده أمرا ميكن ان يولد 
فاصال بن مخيلة السرد ومخيلة القارئ 

، اخمليلة تتسع ملثل ذلك . 
إن ملمحا يتأكد من خالل القراءة يعيدنا 
الى جتربته السابقة وهو احلفر في جذر 
الفكــرة التي يتأســس عليهــا احلدث 
ليعيده الى » املروية الشفاهية »،وليس 
هذا هو املهم هنا . إن املهم هو التأسيس 
جلذر الرؤيــة التي تقدمها القصة . وهو 
مبني على تأســيس ميثلوجي شعبي 
املروية  القدرة علــى فهم  تختلط فيه 
والتعاطي معها وهو على االغلب تعاط 

سلبي يوّلد »املشوه ». 
ازاء هــذه املعادلة يعرض اجملــر لفكرة 

تلك الــوالدات التي تنســب الى«عالج 
شــعبي يقدمه شــيخ كبير » ملعاجلة 
عقم النساء والرجال معا ». غير إن هذا 
»العالج« الذي انتشــر بن الناس وّلدته 
عوامل كثيرة  متتد الى أسباب مختلفة 
وبات من الصعب الســيطرة عليه ، إذ 
اســتطاعت تلك الوالدات » الشيوخ » 
أن جتمع حولها متحلقن من الشــباب 
يتعلمون منهم ويسمعون اليهم  ، هذا 
العالم يوازي عاملا مختفيا نصيا ، لكنه 
يحضر في مخيلة القــارئ حن يحيله 
الى واقعه .  وفي قصة » أعراق » يطرح 
اجملر » اشــكالية الهوية اجلمعية » وهو 
ما يتســرب منذ العنونة التي تســرب 
مفهوم العــرق الواحــد ، أي ما يقابل 
الهوية اجلمعية وهي - وفقا ملا تطرحه 
القصة - سبيلها االساس او الرئيس هو 
» الهوية الثقافيــة ». إن االحداث التي 
تبني عالم هذه القصة ليســت غريبة 
كما انها متيل الى بســط مشــاهدها 
صحفي  حتقيق  عالية.ثمة  بانســيابية 
يقوم به البطل عن مدينة أصبحت دولة 
فيما بعــد ، والن البطل مولع بالتاريخ ، 
يتوغل في قراءته حولها ويسوق روايات 
متداولة في الفقه الشعبي جملتمع تلك 
البالد وكيف انولدت من مجموعة أعراق 
لتتوحد في عــرق ثقافي واحد متحدية 
الثقافات الفرعية االخــرى . إن التاريخ 
املشــرك واللغة  والدين الذي يجمع بن 
املرتكزات  هي  واالرض  الســماء  فقهي 
اجلماعية،وما  الهويــة  لتكوين  الكبرى 
عدا ذلــك لن يكون ســوى مكمالت ال 
تشــكل عائقــا .« االرض اخلضراء«هي 
مرتكز العــودة الى ما يشــكل نقطة 
انتهاء الســرد املوازي . وبذلك يحيل الى 
رؤية ذهنية ينتجها القارئ من نص اخر 

مواز للنص املكتوب .

د. علي متعب جاسم 
في دراسة ســابقة جملموعات عبد االمير 
اجملر ما قبل االخيــرة توصلت الى ان ثمة 
انســاقا فكرية متــددت لُتحكم صياغة 
طبيعــة عامله الســردي ومــن خاللها 
يتأثــث  وينفتح علــى دالالت قد تتجاور 
في أغلب القصص ذلك ان اجملر يفســح 
لتجربته مجموعة كاملة او إن شئنا أن 
كل مجموعة متثل اكتماال ملرحلة تفكير 

تشغله .
فــي تلك اجملاميع التــي أومأنا اليها كان 
ذلــك العالــم يغذيه قطبان أساســان 
هما التذكر واالســتذكار مبا بينهما من 
عالئق متتد وتتفرع لينتجا ذاكرة ســردية 
، وأشــرت حينها الى مجموعته » كتاب 
احلياة » اذ يفتح باب حتول لتجربة جديدة 
يكون النص فيها قــادرا على إنتاج نص 
مواز يعتمده القارئ ويجعله مستقرا له  
وهي وفقا لتوصيفنا في املكان الســابق 
ب » الرؤيا »وبذاك يلحظ القارئ أن حتوالت 
التجربــة عنده  تأخذ طريقــا مختلفا.
بيد أن هــذه التجربة التــي بدأت هناك 
، اتضحت بشــكل  جيد في مجموعته 
االخيــرة » أعــراق«. فــال قــارئ متابع 
لقصصهــا اال وخرج بتصــور عما يؤثث 
عوالم هذه القصص بــدءا من عنوانها 
وانتهــاء بتشــخيص ركائز اساســية 
لسردها الذي ميكن أن أشخصه باالتي : 

- البنية املوازية .
- البعد الرمزي .

- النهاية املتحولة . 
وسنتحاشــى اخلــوض أو االشــارة الى 
خارطة النصــوص الداخلية فهي – على 
الرغــم من مالحظتنا من انها تدخل في 
عالقة تفاعــل ايجابية الــى حد واضح 

السرد المتوازي.. قراءة في مجموعة »أعراق» لعبد االمير المجر   

في تلك المجاميع التي أومأنا 
اليها كان ذلك العالم يغذيه 
قطبان أساسان هما التذكر 
واالستذكار بما بينهما من 

عالئق تمتد وتتفرع لينتجا ذاكرة 
سردية ، وأشرت حينها الى 

مجموعته » كتاب الحياة » اذ 
يفتح باب تحول لتجربة جديدة 

يكون النص فيها قادرا على 
إنتاج نص مواز يعتمده القارئ 

ويجعله مستقرا له  وهي وفقا 
لتوصيفنا في المكان السابق 

ب » الرؤيا »وبذاك يلحظ القارئ 
أن تحوالت التجربة عنده  تأخذ 

طريقا مختلفا.

قصة قصيرة

صدر حديثا

نهاد عبد جودة*

طابور طويــل تكاد ال تــرى نهايتــه , وجوه 
اذبلها اجلوع وأرهقها اإلنتظار , يتحكم بهم 
الصمت والترقــب  بعد ان ادركوا ان الكالم ال 
ينفع امام رهبة الذل واملهانة , وقف كرمي وفي 
قلبه امنية احلصول على كيلو او كيلوين من 
الطحن ) دقيق احلنطة او الشــعير ( , حصار 
اقتصادي آثم قهر الناس واســتنزف قدراتهم 
على توفير لقمة العيــش , احملتالون يعبثون 
في مصيــر الفقراء واجلائعن بعــد ان جتردوا 
من انســانيتهم وماتت ضمائرهم  , ميزجون 
الطحن مــع علف احليوانــات ويبيعونه في 

السوق .
طــال االنتظار وكــرمي على صفيــح الصبر 
الســاخن , تدور في رأســه حوارات عقيمة 
وأســئلة مبتورة تبحث عن اجوبة مناسبة , 
متر امام شاشة ذاكرته كل االحداث التي مرت 
, كيــف عمل في كل االعمــال املرهقة التي 
ال متت للشــهادة العلمية التي يحملها بأية 
صلــة  , عامل بناء , عامــل تنظيف , حمال ,  
لقد باع اثاث البيت , الشبابيك واألبواب حتى 
اصبحت الدار كاخلربة املهجورة , األمور تتجه 
نحو األســوأ واحلصار يحكــم قبضته على 

رقاب الناس .
بينما هو منشغل بتصفح ذكرياته وحتسس 
عمق مواجعــه  انتبه الى حركــة الطابور , 
بعــد طول انتظار  حصــل على كيلو طحن 
واحــد فقط  , عــاد الى منزله فرحــا  بهذا 
االجنــاز كمقاتل يعبر عن ســعادته بالنصر , 
شــاركه الفرحة اطفاله وزوجته , سرعان ما 
تالشت الفرحة بعد ان اكتشفوا ان الطحن 

مغشوش , لقد مت خلطه مع مادة البناء ) 
اجلص االبيض (  .

صعب األمر  جدا على كرمي  , كيف يتحمل 
رؤيــة اطفاله اجليــاع , ونظــرات زوجته 
التي تطغي عليهــا  مالمح  املنكســرة 
التوســل اخلجول , لم يطق تلك النظرات 
, خرج الى الشــارع هربا مــن هذا املوقف 
البائس , ســمع رجل يصيح بأعلى صوته 
, يبحث عن اي شــيء للبيع ,  يركب عربة 
يجرها حمــار هزيل  خشــبية متهالكة 
انتشــرت على جســده  خارطــة انفاق 
رســمتها ســياط الترحم ، جروح  بليغة 
تئز عليها حشــود من  احلشرات والذباب 
, يهــش بذيله بقوة تعبيرا عــن انزعاجه 
, رق قلب كرمي للحمــار وكأن نظرات ذلك 

احليوان االبكم تتحدث بلسان فصيح عن 
معاناته مع انســان ليس في قلبه ذرة من 
الرحمة , القى ذلك الرجل التحية ثم قال 
: هل لديك شــيء للبيع ؟ , قال كرمي ادخل 
وانظر بنفسك عســى ان ينفعك شيء , 
دخل  وعيناه تطوفــان ارجاء البيت الفارغ 
, في زاوية من احدى الغرف هناك صندوق 
خشــبي  تآكلت اطرافه  قدمــا , تركته 
والدته كتــذكار لها , بداخله مالبســها 
السوداء التي ال زالت تعبق برائحة املسك 
والعنبر , كذلك ارث والده العزيز , سبحة 
وقلم حبر نوع باركــر وقنينة عطر نصف 
ممتلئــة , يلجأ كــرمي الى ذلــك الصندوق 
عندما يشــده احلنن الى ابويــه , يقلب 
اشياء والده ثم يشــم رائحة مالبس امه 

احلنون ويعيدها بكل اهتمام وكأن العالم 
حتت قبضته .

وقف الرجل امام مكتبة خشبية صغيرة 
ُصنعت مبهارة فائقة , هي الشيء الوحيد 
الباقي في املنزل مع صندوق والدته , رتبت 
عليهــا نفائس من الكتــب , قال الرجل : 
سأشــتري املكتبة فقــط وال  حاجة لي 
بالكتب , سأرشــدك الى صاحب فرن في 
السوق رمبا تنفعه كحطب , ثم بدأ يرمي 
بها الى االرض دون اهتمام , انحنى كرمي ثم 
التقط احد الكتب قائال : هل تعرف قيمة 
هذا الكتاب األدبية ومن هو مؤلفه ,  اجابه 
صاحــب احلمار قائالً : ال اعرف ومن يكون ؟ 
, قال كرمي : هذا ديوان املتنبي , اجابه قائال 
بتهكــم : اجلياع ال يعرفــون إال من يؤمن 
لهم لقمــة العيش في هذا الزمن املرير  , 
هل تستطيع بيع ديوان املتنبي  في السوق 
وتشتري بثمنه رغيف خبز واحد , قال كرمي 
: لألســف لم اجد من يشــتريه  ثم بدأت 

دموعه تسيل على حليته .
حمل الرجل املكتبــة ورحل ونظرات كرمي 
وأطفالــه تتابعه بذهول , ثمن املكتبة لم 
يكن بالقدر الكافي ، لقد امن لهم الطعام 
ملــدة ثالثة ايام فقط , في اليوم الرابع كان 
كرمي يفترش الرصيف في السوق الشعبي 
حتت جحيم الشمس احملرقة وزوبعة الغبار 
التي تخنق االنفاس , نظراته تســتعطف 
املارة لشــراء  بضاعتــه التي هي  مالبس 

سوداء وسبحة وقلم حبر .

* نهاد عبد جودة / العراق

»اخملفيون.. أمهات يكسرن الصمت«
حملمد صفا

صدر حديًثا عــن دار الفارابي كتاب »اخملفيون.. 
أمهات يكسرن الصمت« حملمد صفا.وجاء في 
تقدميــه أنه يندرج في إطار مشــروع تاريخي 
»كي تبقى الذاكرة حية«، وذلك »ليس لنتذكر 
املاضــي ومآســيه، وأهوال اخلطــف والقتل 
والتنكيل، بــل لننطلق من هــذه الصفحة 
الســوداء في تاريخ لبنــان واملنطقة والعالم 
لعــدم تكرار هذه االنتهــاكات املرّوعة حلقوق 
اإلنســان، لنبِذهــا واســتئصالها، وصياغة 
تشــريعات قانونية واجتماعية جُترم االختفاء 
القسري وحتاسب مرتكبيه، وتنصف ضحاياه، 
وجلبر الضــرر، ورّد االعتبار الفــردي واجلماعي 

لهم«.
وكتــب املؤلف محمــد صفــا: إن االختفاء 
القســري جرميــة بشــعة جترد املفقــود من 
إنســانيته، ال اسم وال هوية وال حياة وال موت 
وال أثر. يصبح لغزًا، وهًمــا، جرمية متمادية ال 
تســقط بالتقادم وال بالتجاهــل. »اخملفيون« 
وثيقة وصرخة نطلقها ضد االختفاء القسري، 
ضد القتل، ضد العنف، ضــد التعذيب، ضد 
أفظع اجلرائم في التاريخ، نقّدمها حتية آلالف 
املفقودين وعائالتهم فــي لبنان وعلى امتداد 
العالم وأينما كانوا، نقدمها للهيئة الوطنية 
للمفقودين واخملفين قســًرا، ولكل املدافعن 
عن حقوق اإلنسان وجلان البحث عن احلقيقة، 

تعزيزًا  وأحفادهــم  وأبنائهــم  جلّداتهــم 
للسلم األهلي وحقوق اإلنسان، ومن أجل 

التحقيق في كل عمليات االختفاء.

2
إضاءات موسيقية وفنية لهالة نهرا

 بعد كتابها »إضاءات موســيقية وفنية« 
)دار الفارابي ـ 2016( ثم ديوانها الشــعري 
»الفرح عنــوان األبد« )الفارابــي ـ 2019(، 
أصــدرت الشــاعرة والناقدة املوســيقية 
والفنية والصحافية، هالــة نهرا، كتابها 
وثقافات«  وفنــون  الثالــث »موســيقات 

)2022(، عن الدار نفسها.
يحوي الكتــاب، وفًقا للناشــر، مناذَج من 
كتاباتهــا النقديــة والثقافيــة والفنية 
واإلعالميــة في فترة معّينــة، إضافًة إلى 
نصوٍص ومحّطات من ســفٍر إلى النمسا، 

وبودابست، وتونس، وتركيا… ويتأّتى الكتاب 
واملعرفي،  الثقافــي  الكاتبة  عن شــغف 
وعن حرصهــا على حفــظ التماعاٍت في 
إطارٍ يتســع اللتقاء مســارات وإشراقات، 
ويشــتمل بذلــك على ومضاٍت تشــّكل 

.puzzleفسيفساء و

3
»حوارات.. الرواية الفلسطينية في 

الداخل والشتات«
صدر حديًثا عن دار كنعان للدراسات والنشر 
في  الفلسطينية  الرواية  »حوارات..  كتاب 

الداخل والشتات« للكاتب وحيد تاجا.
وقّدم له الناقد الفلسطيني فيصل دراج.

يضم الكتــاب 23 حــوارًا أجراها تاجا مع 
روائين من أراضي 48 ومن الضفة الغربية 
وقطــاع غزة، فضــاًل عن عدد مــن روائيي 

الشتات.
ومما جاء فــي مقدمة دراج: في كتاب وحيد 
تاجا، وهو األول من نوعه في مجاله، ما يلبي 
حاجة ضروريــة متعددة األبعاد، فهو عمل 
توثيقــي مير على أكثر من عشــرين كاتًبا 
فلســطينًيا، يحاورهم، ويعّرف بأعمالهم، 
ويقارن بينهم، بشــكل صريح أو مضمر، 
ويربــط بن كتاباتهم املتنوعة و«املأســاة 
الفلسطينية«، التي أنتجها تاريخ ال عدل 
فيه، وتقــاوم هذا التاريخ، منــذ أكثر من 
ســتن عاًما، بأدوات عادلة، وإن كان العدل، 
في املنتهى األخير، كلمة محدودة احلروف 
حتتكم إلى ميزان القوى. هذا الكتاب يسّد 
فراًغا واســًعا ال سبيل إلى إغفاله وجتاوزه. 
فقد بقيت الرواية الفلسطينية مشدودة 
إلى حقبة محددة، تنوس بن الســتينيات 
ونهايــة الثمانينيات، وإلى أســماء قليلة 
المعة: غسان كنفاني، وجبرا إبراهيم جبرا، 
وإميل حبيبي، ويأتي كتــاب تاجا لينفتح 
على مســاحة زمنية أكثر اتساًعا، وعلى 
أســماء عديدة متفاوتة القيمة واملنظور، 
تتأمل ما كانته فلســطن وما ستكونه، 
مســتولدة األمل من مواقع فعلّية، أو من 
أخرى يجاورها الوهم، أو أشــياء منه. وهو 
كتاب يفيد املعرفة األدبية، ويفيد الباحثن 
عن داللة الوطن، واملنفى، والسجن، واخمليم، 
والكفاح املســتمر، وهو كتاب عن الذاكرة 

الفلسطينية في شكلها األدبي.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت دورية »عمران« للعلوم االجتماعية، 
التي يُصدرهــا »املركز العربــي لألبحاث 
استقبال  بدء  السياســات«، عن  ودراسة 
املقترحات البحثية للمشاركة في ندوتها 
الســنوية التي يُنتَظر أن تُعقد في بغداد 

بن 31 آذار واألّول من نيسان 2023.
حتمــل النــدوة عنــوان »موجــة ›الربيع 
واملذهبية  الطائفية  ضد  الثانية:  العربي‹ 
ص لـ«اخلوض  والتمييز العرقــي؟«، وتُخصَّ
في الُبعد الشــائك واملعقد، ذي الدالالت 
واألنثروبولوجيــة  السوســيولوجية 
العميقة، للمسارات املتعرجة والاليقينية 

ملوجة ›الربيع العربي‹ الثانية«.
التــي تتناولها  البحثيــة  وِمــن احملــاور 
النــدوة: األصــول االجتماعيــة للحراك 
الثوري في موجة الربيــع العربي الثانية، 
وسوســيولوجيا مطالب احلــراك الثوري 
وشــعاراته فــي هــذه املوجة، وأســئلة 
الطائفــة واملذهــب والعــرق والقرابــة 
فــي موجــة الربيــع العربــي الثانيــة، 

والتفاعل  االجتماعي  التواصل  ووســائل 
»التقليدية«،  الهرميــات  خــارج  األفقي 
باحلراك  املعرفة  عالقة  وإبســتيمولوجيا 

الثوري والسلطة.
الثانية  العربــي  الربيــع  وأيًضــا: موجة 
العربي  الربيع  وموجــة  الدولي،  والتدّخل 
الثانية في سياق النزاعات الدولية الراهنة، 
وموجتا الربيع العربي األولى والثانية: أوجه 
التشابه واالختالف، وأسئلة التنظيم في 
املوجة الثانية من الربيــع العربي، وقراءة 
جندرية للموجة الثانية من الربيع العربي.
العشــرين من  تاريخ  الدوريــة  وحــّددت 
أيلــول املقبل كموعد أقصى الســتقبال 
املقترحات البحثية )بن 250 و500 كلمة(، 
على أن يشــمل كّل مقترح عنوان البحث 
ومنهجيتــه  األساســية  وإشــكاليته 
املّتبعة، في حن حّددت الثالثن من كانون 
الثانــي 2023 موعداً أقصى الســتقبال 
البحــوث الكاملــة )بــن 6000 و10000 
كلمــة( التــي وافقت علــى مقترحاتها 
الشــكلية  البحث  مبواصفات  امللتزمــة 
واملوضوعية التي يعتمدها »املركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات«.

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي األّول مــن أيلول املقبــل، تُفتتح على 
خشــبة »املســرح الكبير« في »دار األوبرا 
املصريــة« بـــ القاهــرة فعاليــات الدورة 
القاهرة  التاسعة والعشرين من »مهرجان 
الدولي للمسرح التجريبي«، وتستمّر حتى 
الثامن من الشــهر نفسه، مبشاركة أربعة 

وأربعن عرضاً من بلدان عربية وأجنبية.
وبحســب ما أعلن منّظمــو املهرجان في 
مؤمتــر صحافي عقــدوه بالقاهــرة أمس، 
تتوّزع األعمال املشــاركة ضمن ثالث فئات: 
املسابقة الرســمية، وتتضّمن أربعة عشر 
عرضــاً من مصر وتونس واملغرب وســورية 
والعراق والكويت واليونان وإيطاليا والنمسا 
واملكســيك،  املّتحدة  والواليــات  وكنــدا 
التي  القصيــرة«  العــروض  و«مســابقة 
اســُتحدثت في دورة هذا العــام، وتتضّمن 
سّتة عشر عرضاً تتراوح مّدتها بن 15 و30 
دقيقة من مصر وليبيا واإلمارات وسويسرا.
وتخــّص الفئــُة الثالثــة عــروَض »نوادي 
املســرح التجريبي«، وتتضّمن أربعة عشر 
عرضاً مصرياً من محافظات بني ســويف 
األحمر وأســيوط  والبحر  واإلســماعيلية 
واملنيا واجليزة والقاهرة واملنصورة والشرقية 

والبحيرة واإلسكندرية.

وتُقام العروض املشاركة في عدد من مسارح 
القاهرة؛ وهــي: »الســالم« و«اجلمهورية« 
و«العرائــس«  و«الهناجــر«  و«الفلكــي« 
التحرير  و«مركز  و«الطليعــة«  و«القومي« 

الثقافي« في »اجلامعة األميركية«.
حتمــل الــدورة اجلديدة اســم املســرحي 
 )2022  -  1925( بــروك  بيتــر  البريطانــي 
الــذي رحل في متّوزاملاضــي، وتُكّرم كاّل من 
املسرحّين: كمال عيد وانتصار عبد الفتاح 
من مصر، وفهد ردة احلارثي من السعودية، 
وأنور الشــعافي مــن تونــس، ودومينيك 

شامبن من كندا.
إلى جانب العروض، يتضّمن املهرجان عشر 
ورش تدريبية يُقّدمها مسرحيون من مصر 
واجلزائر واليونان وإسبانيا والواليات املّتحدة 
وكندا، وندوات فكرية تتمحور حول موضوع 
»التجريب املسرحي والتطّور التكنولوجي«، 
كما يجرى، على هامشه، إطالق قرابة ثالثن 
إصداراً لكّتاب وباحثن من مصر وخارجها؛ 
تتوّزع بن والدراســات واألبحــاث العلمية 

والنصوص املسرحية املترَجمة.
يُذكــر أّن املهرجــان انطلــق عــام 1988، 
وتوّقف بعد ســقوط نظام حسني مبارك، 
قبــل أن يُعــاد إحيــاؤه في 2014 باســم 
»مهرجان القاهرة الدولي للمسرح املعاصر 
والتجريبــي«، ثّم عاد إلى تســميته األُولى 

ابتداًء من دورة 2020.

الندوة السنوية لدورية »عمران«: أسئلة 
الربيع العربي في موجته الثانية

»القاهرة للمسرح التجريبي«:
تحية إلى بيتر بروك

الخبز

غالف الكتاب

من اعمال الراحل احمد الربيعي

»المخفيون« * »إضاءات موسيقية وفنية« * »حوارات«

ك
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ملونشريط
اختتام فعاليات المسابقة القرآنية 

الوطنية النسوية الخامسة 
اختتــم املركز الوطني لعلــوم القرآن التابع 
لديوان الوقف الشــيعي، املسابقة القرآنية 
الوطنية النســوية اخلامســة حلفظ القرآن 
الكرمي وتالوته املؤهلة للمســابقات الدولية، 
التــي اقامها املركــز بالتعاون مــع العتبة 
العلوية املقدســة، حتت شعار: )متثيل العراق 
شرف للجميع( وذلك بحضور عدد من ممثلي 
املؤسســات واملراكز القرآنية فــي العتبات 

املقدسة واملزارات الشريفة.
واســتهل حفل االختتام بتالوة آٍي من الذكر 
احلكيــم بعدها متت قــراءة ســورة الفاحتة 
املباركة ترحمــاً على أرواح شــهداء العراق 
االبــرار، تلتها كلمــة مدير املركــز الوطني 
لعلوم القرآن الدكتــور القارئ رافع العامري، 
أوضــح فيهــا اهميــة مســابقات النخبة 
الوطنية التي ينظمها املركز ســنوياً كونها 
تشــكل حافزا مشجعا لقراء وحفاظ القرآن 
دوليا.واشاد  العراق  لتمثيل  الشــباب  الكرمي 
العامري في كلمته بجهود العتبات املقدسة 
الروابط  واحتاد  الشــريفة  الشيعية  واملزارات 
في  املبذولة  للجهود  القرآنية  واملؤسســات 

تنشئة هذا اجليل قرآنيا.

محاضرة عن أثر التدريب على الصوت 
البشري في اتحاد األدباء

استهل ملتقى املوســيقى في االحتاد العام 
لألدبــاء والكتاب، جلســاته مبحاضرة عن أثر 
التدريب على الصوت البشري، ألقاها الفنان 
طالل علي، وأدار اجللسة رئيس امللتقى ستار 
الناصر، على قاعة اجلواهري في مبنى االحتاد.

وبني الناصر أن »الصوت اجلميل الذي يســير 
اللحن من دون نشــازات« قائالً: »السمع يبدأ 

من الدماغ، أما األذن فوسيلة«.
وبــدوره ذكــر علي أنــه »منذ اربع ســنوات 
أقــرت جامعة واشــنطن، مصطلح الدماغ 
املوسيقي بدل األذن املوسيقية، فالكل تتذوق 
حالوة الغناء، أما من يتسلم اللحن ويتمثله 

ويحسن أداءه«.
وأضاف احملاضر أن »هــذه مجموعة فعاليات 
دماغيــة، ال دور لألذن فيها، ســوى تســلم 
إيعــازات الدمــاغ«، مؤكــداً أن »الهدف من 
التدريب هــو تلبية األصوات املــرادة ألداءات 

معينة في الغناء«.

ِمَنح تصل إلى 15000 يورو لمن 
يرغب بالعيش في جزيرة

أعلنــت الســلطات فــي جزيرة ســردينيا 
اإليطالية عــن منح تصل إلــى 15000 يورو 
كحافز لألشخاص الذين يفكرون في االنتقال 

للعيش في اجلزيرة اجلميلة.
خصص مسؤولو جزيرة سردينيا مبلغ يصل 
إلــى 50 مليون يــورو للمبــادرة التي تهدف 
إلى املســاعدة في جذب الناس إلى املناطق 
الريفية فــي إيطاليا وتعزيز التجارة في املدن 
الصغيرة من خالل منح مشــتري املســاكن 

مساعدة مالية كبيرة.
ســردينيا هي ثانــي أكبر جزيرة فــي البحر 
األبيض املتوســط وتعتبر منــذ فترة طويلة 
جوهــرة طبيعية ذات تاريــخ ثقافي غني مع 
أكثــر من 1600 كم من الشــواطئ الرملية 
واملــدن الســاحلية اخلالبة وأطــالل العصر 

البرونزي.
ولكن هذه اجلزيرة مثلها مثل املناطق الريفية 
األخــرى في إيطاليا، تعاني مــن تضاؤل عدد 
الســكان وتقلــص االقتصاد حيــث تتدفق 

األجيال الشابة إلى املدن الكبيرة للعمل.
تأتي املنــح املغرية كجزء من مخطط وطني 
مصمم لتشــجيع الناس على شــراء منازل 
قدميــة، وجتديدها وبدء أعمــال جتارية جديدة 
لتحديــث اجملتمعــات الصغيرة فــي الريف 

اإليطالي.

بغداد - وداد ابراهيم:

»أول  الســندي  ديانــا  شــاركت 
مهندسة عراقية تعمل في مجال 
خبر  متابعيها  الصواريخ«،  تطوير 
وكالة  عبــر  القمر  الــى  رحلتها 

ناسا.  
وقالت في مقطع فديو لها “أخيرا 
وبعد 50 سنة، سنعود إلى القمر 
مــرة أخرى في إشــارة إلى إطالق 
الصاروخ الذي يحمل اســم »إس 
إل إس« يوم 29 /آب 2022، احتفاال 
بالذكرى 53 لهبوط مركبة »أبولو 

11« على سطح القمر..
متواصل  وبشكل  السندي  وتطل 
علــى متابعيهــا عبــر منصتها 
العراقــي  للشــباب  للتحــدث 
للوصول  جتربتهــا  عــن  والعربي 
الى موقعها احلالي كمهندســة 
ناسا  الصاروخي في وكالة  الدفع 
الفضائية فتقــول: تأثرت مبا كان 
ببغداد  بيتنــا  في  يعمله جــدي 
وتركت بغــداد مع عائلتي وانا في 
عمر املراهقــة وصدمت بالتغيير 
اجملتمعي للمجتمع االمريكي ولم 
يكن في بالي أي اجتاه علمي حينها 
لكني كنت شــغوفة بالرياضيات 
واللغة االنكليزية، ومير في ذاكرتي 
دائما مشــهد جدي في بيتنا في 
بغداد وهو يقــوم بعملية اللحام  
وغيرها،  الصفيــح  قطع  لبعض 
وهذا كان له االثر الكبير في حياتي 
كمــا ان والــدي كان مهندســا،  

دخلــت املدرســة االعداديــة في 
والية كالفورنيــا ولم اكن امتلك 
قاموس  اخــذ معي  وكنت  هاتفا 
اللغة االنكليزية الستعني به على 
ترجمــة الكلمــات الصعبة في 
اجلامعة  دخلت  االحياء حتى  درس 
واخترت دروس الفيزياء واالنكليزي 
والرياضيات بعدها درست هندسة 
الكيميــاء الن فيها مجاالت عدة 
مثل هندســة الســيارات واملياه 

والطائرات واالغذية، كنت اشــعر 
ان هنــاك فضاء واســع ولم اكن 
افكر بأني سأعمل في وكالة ناسا 

الفضائية.

عملت قمرا صناعيا مصغرا
خالل  قائلــة:  حديثها  وتواصــل 
وجــودي في اجلامعــة كنت قائد 
ملشــروع مــع فريق مــن الطلبة 
واســتمر لثالث سنوات لبناء قمر 

صناعي وفي نفــس الوقت كنت 
اعمــل مع شــركة تعمــل على 
بنــاء الصورايخ كنت مهندســة 
الســيطرة النوعية في الســنة 
الثالثــة في اجلامعــة عملت في 
ناسا على مشروع يشبه املشروع 
اجلامعة  فــي  فيه  عملــت  الذي 
وكنــت مســؤولة عــن تصميم 

الصواريخ .

عملت في الصحراء
وتتابع حديثها الشــيق قائلة: لم 
يكن طريقي ســهال كنت اعمل 
في صحــراء كاليفورنيــا وخالل 
ابقى  الدراســة كنــت  مرحلــة 
حتى  باجلامعة  طويلة  لســاعات 
تعلمت حكمة تقول« النستطيع 
ان نعيش بطريقة ســليمة اذا لم 
الفضــاء« الن  منتلــك تكنلوجيا 
التي حتد  الصناعية هــي  االقمار 

من صيد السمك وقطع االشجار 
وغيرها مــن املعطيات الطبيعية 
وهناك 160 قمر صناعي يساعدنا 
التوصل بشكل صحيح مع  على 

احلياة.

مصدر الهام للشباب
كانت الســندي قد حصلت على 
شهادة في الهندسة الكيميائية 
ســان  كاليفورنيا،  جامعــة  من 

دييغو عام 2017
وهي حاصلة أيضاً على شــهادة 
جامعية فــي الرياضيات والعلوم 
والفيزيــاء، وكانــت قائــدة فريق 
مؤسســة »أي دي ســي« وهــي 
مؤسسة غير ربحية الستكشاف 
الفضــاء، وشــاركت فــي حتدي 
لتصميــم قمر صناعــي لوكالة 
الفضاء االمريكية ناســا، وقد فاز 

املشروع بعدة بطوالت..
عبر  متابعيهــا  مــع  وتتواصــل 
اربني سترجزير«  منصة باسم »ذا 
2018 ملناقشة كل  اسستها عام 
ما يعلق بالعلــوم والفضاء ألنها 
إلهام  أن تكون مصــدر  تطمــح 
العربية  اجملتمعات  في  للشــباب 
ليتعمقــوا أكثــر فــي مجاالت 
العلوم والتكنلوجيا والهندســة 
والرياضيات واستكشاف الفضاء.

هــذه هــي املــرأة العراقية حني 
النجــاح حني تكون  تصمم على 
على قيد العمل واملثابرة والطموح 
واحلمــاس وهي واحدة من كثيرات 

عملن على تغيير العالم واحلياة. 

ديانا السندي: سأشارك برحلة الى القمر في 29 آب الحالي

السماح لإليرانيات بمشاهدة مباراة محلية من المدرجات 
ألول مرة منذ 43 عامًا...

األلمان يتخلون عن سياراتهم مقابل 9 يوروقلة النوم تسبب انخفاض الكرم

أول مهندسة عراقية تعمل في مجال تطوير الصواريخ

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أمرت النيابــة العامة مبحافظة 
دلتــا مصــر  فــي  الدقهليــة 
على  أيــام   4 بحبــس شــابني 
قتل  بتهمة  التحقيقــات،  ذمة 
فتاة منذ 7 ســنوات في مدينة 

املنصورة.
مرتكبي  عن  الصدفة  وكشفت 
املباحث  تتوصل  لم  التي  اجلرمية 
في ذلك الوقــت إلى مرتكبيها، 
حيث أدت ثرثرة أحد املتهمني إلى 
إليهمــا، وبعد القبض  الوصول 
عليهمــا اعترفــا بأنهمــا وراء 
ارتكابها، بــل إن أحدهما اعترف 
باالعتــداء عليها بعد أن لفظت 

أنفاسها األخيرة.
كما كشفت اعترافات املتهمني 
تفاصيــل الواقعــة التي قتلت 
فيها فتاة تُدعى »أســماء. أ. م« 
)41 عامــا( في عــام 2015، في 
منطقة مســاكن اجلالء مبدينة 
املنصورة، بعد أن تعرضت للقتل 
3 طعنات بســالح أبيض،  بعدد 
وإصابــة بكدمــة شــديدة في 
رأسها، واالعتداء عليها، وسرقة 
بعــض محتويات الشــقة، دون 

وجود أي آثار للمقاومة أو للعنف 
النوافذ  وجميع  الشــقة،  داخل 

واألبواب سليمة.
واعتــرف املتهمــان: »أحمد. ع. 
ع« )27 ســنة(، و«كرمي. خ. أ« )27 

النيابة،  حتقيقــات  في  ســنة( 
في  جرميتهما  ارتكبــا  بأنهمــا 
2015، وجــرى ســؤال  أكتوبــر 
التحقيقــات،  فــي  أحدهمــا 
كونــه جــار اجملنــي عليها في 

نفس العقار، إال أنــه أنكر متاًما 
عالقتــه باجلرمية، مشــيرًا خالل 
التحقيقات إلى أنه لم يخرج من 
شقته في ذلك اليوم، إال أن ثرثرة 
صديقه حول اجلرمية، وصلت إلى 
ضبــاط مباحــث أول املنصورة، 
وباســتدعائهما اعترفا بارتكاب 

الواقعة.
التحقيقات  املتهمان في  وأشارا 
إلــى أنهمــا ترّصــدا للمجني 
تعيش  كانــت  إنها  إذ  عليهــا، 
مبفردها بعد وفاة والديها، وانتهزا 
فرصــة فتحهــا باب الشــقة 
للدخول إليهــا، فباغتاها ودخال 
وطعنها  الشــقة،  إلــى  معها 
أحدهما 3 طعنــات في البطن، 
وملا قاومتهما رطم رأســها في 
ترابيــزة حتــى فقــدت الوعي، 

ولفظت أنفاسها األخيرة.
وأوضحا أن أحدهما عقب التأكد 
من وفاتها اعتدى عليها، وأخفيا 
بعدهــا أدوات اجلرميــة، واختفيا 
متاًما، ولم يشعر بوجودهما أحد 
مــن اجليران، ما جعــل القضية 
يتم قيدها ضــد مجهول، وظنا 

أنها لن تُكشف.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت دراســة جديدة من جامعة 
بيركلي األميركيــة، أن جودة نومنا 
مؤخــرًا، ميكــن أن تؤثــر على مدى 
ســخائنا مــع اآلخريــن، وتوصلت 
الدراســة إلى أن احلرمــان من النوم 
إلى انخفــاض الكرم لدى  قد يؤدي 

األشخاص.
والختبــار الصلــة بني قلــة النوم 
والكــرم، اختــار الباحثــون بقيادة 
عاملــة األعصاب إيتي بن ســيمون، 
مجموعات من األشــخاص املتعبني 
بســبب قلة النوم، توزعوا على ثالث 

دراسات مبنهجيات مختلفة:
الدراســة األولى اســتدعت حرمان 
21 متطوًعــا مــن النوم ملــدة 24 
استعدادهم  مدى  الختبار  ســاعة، 
من  مجموعــة  فــي  للمســاعدة 
مســاعدة  مثــل  الســيناريوهات 

شــخص غريب في حمــل حقائب 
التســوق اخلاصة به أو التخلي عن 
لشــخص  احلافلة  فــي  مقعدهم 
آخر..ثم طلبوا من املشــاركني تكرار 
اإلجابــة على اســتبيان اإليثار بعد 

النوم بشكل عادي.
بفحــص  الباحثــون  قــام  كمــا 
الدمــاغ  نشــاط  مســتويات 

للمشــاركني باســتخدام التصوير 
الوظيفي،  املغناطيســي  بالرنــني 
الــذي أظهر حتليلــه أن احلرمان من 
النــوم مرتبط بانخفاض النشــاط 
في منطقة الدماغ التي لها عالقة 
ينظم  الــذي  االجتماعي  بــاإلدراك 
تفاعالتنــا االجتماعية مع اآلخرين. 
التغيير في نشــاط  بينما لم يكن 
الدمــاغ مرتبًطا بنوعيــة النوم، بل 

بالكمية فقط.
وفي الدراسة الثانية طلب الباحثون 
من 171 متطوًعــا مت جتنيدهم عبر 
اإلنترنت، االحتفاظ مبذكرات نومهم 
قبــل إجــراء االســتبيان، لتقييم 
مســتويات األنانية بناًء على الردود 
على االســتبيانات التي مت إكمالها 
من قبل املشــاركني في الدراســة، 
بغض النظر عن ســمات التعاطف 

لدى املشاركني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تخلــى العديــد من األملــان عن 
استخدام سياراتهم، واستبدلوها 
العام  النقــل  لوســائل  بتذكرة 

بلغت قيمتها 9 يورو.
وقــال العديد من عمــالء تذاكر 
الســفر الشــهرية اخملفضة في 
أملانيا لالســتخدام في وســائل 
النقــل العام - واملعروفة باســم 
تذكرة الـ 9 يورو - في اســتطالع 
التذكرة دفعتهم  إن هــذه  للرأي 
في كثير من األحيــان إلى ركوب 
القطــارات واحلافــالت بــدال من 

سياراتهم.
التذكــرة  هــذه  وســمحت 
غيــر  باســتخدام  لألشــخاص 
محدود لشبكات النقل اإلقليمية 
القطارات  -باســتثناء  واحملليــة 
فائقة الســرعة- على مدار ثالثة 

أشهر من حزيران حتى آب مقابل 
9 يورو فقط شهريا.

وتهــدف احلملــة، التــي تنتهي 
األربعــاء املقبــل، إلــى تخفيف 
العبء عن الركاب في ظل ارتفاع 

أسعار الطاقة.
وإضافة إلى ذلك، تسعى احلكومة 
األملانيــة إلــى تشــجيع الناس 

للتحول إلى وســائل النقل العام 
من أجل حماية املناخ.

وفي االستطالع الذي أجراه معهد 
الرأي،  لقياس مؤشرات  »يوجوف« 
بتكليف من وكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ(، قال حوالي ٪31 من األملان 
إنهم استخدموا التذكرة بشكل 
متكرر علــى الطرق التي كان من 
بالسيارة.  يســلكوها  أن  املمكن 
وقال ٪18 إنهم اعتمدوا بالكامل 
على وســائل النقــل العامل في 
اســتخدام  من  بــدال  تنقالتهم 

سياراتهم.
وفي املقابل، ذكــر ٪22 من الذين 
أنهــم  االســتطالع  شــملهم 
في  اخملفضة  التذكرة  استخدموا 
حاالت نــادرة فقط علــى الطرق 
فيها  سيســافرون  كانــوا  التي 

بالسيارة.

صدفة غريبة تفك لغز جريمة مرّوعة
بعد سبع سنوات

متابعة ـ الصباح الجديد:
اإليرانية ملئات  سمحت الســلطات 
املدرجات  فــي  باجللــوس  النســاء 
ملشاهدة مباراة كرة قدم في الدوري 
احمللي املمتاز في طهران، وذلك للمرة 

األولى منذ الثورة العام 1979.
الرســمية  األنباء  وكالــة  وقالــت 
 500 إن أكثــر من  إيرنا“،  اإليرانيــة” 
سيدة إيرانية دخلن إلى ملعب ”آزادي“ 
ملشاهدة  العاصمة  غرب  الشــهير 
مباراة بني ناديي ”اســتقالل طهران“ 
و“مس كرمان“ ضمن مباريات الدوري 

احمللي املمتاز لكرة القدم.
فيما ذكــر موقع ”إصالحــات نيوز“ 
اإليراني، أنه ”مت تخصيص 500 بطاقة 

للنساء حلضور هذه املباراة، وهو عدد 
منخفض، خاصة مــع وجود حديث 
عن أن حصول أولئك النســاء على 

التذاكر، كان انتقائيا“.
”الســيدات  أن  املوقــع  وأوضــح 
املتواجدات فــي امللعب مت اختيارهن 
ســلوكهن  علــى  للمحافظــة 
وحجابهن، خاصة أن أعني الكاميرات 

كانت مثبتة عليهن“.
ولفت إلــى أن” التذاكــر بيعت في 
إلى  الســوق الســوداء بثمن وصل 
للتذكرة  دوالرا(   70( تومــان  مليوني 

الواحدة.
وقال حبيب اهلل شيرازي، رئيس احتاد 
كرة القدم في محافظة طهران على 

هامش هذه املباراة في ما يتعلق بخبر 
اختيار السيدات الالئي دخلن امللعب: 
”األمر ليــس كذلك علــى اإلطالق، 
حاولت بنفسي إحضار الضيوف إلى 
وكان  أســتطع،  لم  لكنني  امللعب، 
على اجلميــع القيام بذلك من خالل 

نظام التذاكر“، بحسب شبكة إرم.
ووعــد شــيرازي فــي تصريحــات 
بأنه ســيحاول حجز  للصحفيــني 
املزيــد مــن التذاكــر للنســاء في 

املستقبل.
وتوجه عدد من العبي نادي” استقالل 
اخلاصة  املدرجــات  إلــى  طهــران“، 
بالنساء للترحيب بدخولهن امللعب، 
فيما نشر حساب للنادي عبر” تويتر“، 

تغريدة كتب فيها ”يسعدنا وجودكن 
اليوم في استاد آزادي“.

وتعد هذه املرة األولى التي يُســمح 
فيهــا للنســاء في إيــران بحضور 
 43 املنافســات احمللية منذ  مباريات 
عاما، إال أن آالف النســاء اإليرانيات 
أمام  بالدهن  منتخــب  مباراة  تابعن 
كمبوديا مــن امللعب في التصفيات 
املؤهلة إلــى كأس العالم 2022 في 

العام 2019.
وفي العام 2018، طلب االحتاد الدولي 
السلطات  من  )الفيفا(  القدم  لكرة 
اإليرانية الســماح للنســاء بدخول 
مدرجات املالعب للمباريات الوطنية 

والدولية.
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 73
التاريخ: 2022/8/25

م/ إعالن  اول

عمالً بقانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة 
البيــع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن وجــود مزايدة علنية إليجار أمالك 
مديريــة بلدية )الرفاعي( عدد )1( وكما مبينــة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني 
باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضــور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن 
في ديوان البلدية حسب 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

جمهورية  العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة جنح الشطرة

العدد: 310/ج/2022
التاريخ: 2022/8/24

الى/ املدان الهارب عقيل وعد جليل
م/ تبليغ

 اصــدرت هذه احملكمة بحقك القرار الغيابي املرقم )310/ج/2022( فــي 2022/4/24 الذي يقضي وجملهولية محل 
اقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ ومختار محلة وعليه تقرر تبليغك اعالنــا بصحيفتني ولك حق الطعن 

بالقرار خالل املدة القانونية وبخالفة يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
غسان خضير محمد

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

جلنة البيع وااليجار
العدد :22215
التاريخ: 2022/8/24

م/ اعالن

تعلن جلنة بيع وايجار امالك االدارة احمللية في محافظة واســط عن تاجيرها في املزايدة العلنية 
وملدة ســنة واحدة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى من 
يرغب باالشتراك باملزايدة العلنية مراجعة محافظة واسط االدارة احمللية/ االمالك خالل فترة )30( 
يوم تبدا من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة )20%( من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق المر محافظة واســط/ قسم احلسابات 
وســتجري املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن في ديوان محافظة واســط في متام الساعة 
الثانية عشر ظهرا الناكل اجور نشر االعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستاجر جلب هوية 
االحوال املدنية اصلية ومصورة واملســتاجر ملزم بكافة التعلميات والضوابط الصادرة من ديوان 

احملافظة...
احلقوقي
حسن علوي سبع
معاون احملافظ للشؤون االدارية وكالة
رئيس اللجنة

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة انشاء مخيم دائمي )مرحلة اولى(  
1st Announcement for Permanent Camp Project )Phase 1(

023/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير 
وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشــاءات الســطحيه 

اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة انشاء مخيم دائمي )مرحلة اولى(  

023/SC/22 : رقم املناقصة
:Tender Information

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 
املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1. Scope of Work: 
This is an EPC contract. The EPC contractor shall review the basic design provided by Al-Waha and offer “Drawing Review Report” to Al-
Waha. On this basis, carry out the detail design, materials procurement, and construction services. Contractor shall provide all construction 
materials, labor, tools, equipment, transportation, and supervision to meet the requirements of this contract. The main work scope is as 
follows:
* Design and construction of the buildings, including integral support systems of those buildings )electrical, water, communication, and 
HVAC systems etc.);
* Design and construction of Outdoor water supply and drainage system, including septic tank;
* Design and construction of Outdoor power supply system, but not includes the new 11kV substation;
* Design and construction of Outdoor communication system;
* Design and construction of roads, drainage ditch and its lighting system;
* Purchase and installation of all equipment and furniture related to buildings.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو50,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل 
خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور 

املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2220/10/11  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطــاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة  2220/10/11 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:

أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع 

العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
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املساحة الكلية رقم القطعة واملقاطعةنوع امللكت
مدة االيجارللقطعة

سنة واحدة189 م374/132 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن1

سنة واحدة1 دومن و 189 م238/162 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن2

سنة واحدة398 م2 و66 سم65/1 م1 جزمان في ناحية زرباطيةدار سكن3

سنة واحدة189 م276/132 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن4

سنة واحدة260 م173/132 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن5

سنة واحدة200 م172/132 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن6

سنة واحدة163 م193/102 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن7

سنة واحدة215 م240/102 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن8

سنة واحدة164 م187/102 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن9

سنة واحدة164 م199/102 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن10

سنة واحدة215 م264/102 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن11

سنة واحدة164 م188/102 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن12

سنة واحدة216 م123/132 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن13

سنة واحدة220 م2 و50سم239/10 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن14

سنة واحدة200 م131/132 م3 نهير وقيراوي في قضاء بدرةدار سكن15

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

4،100،000 اربعة ماليني ومائة الف دينارثالث سنواتحانوت3076/1/1الرفاعي1
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العراق يضيف منافسات 
آسيا بالمالكمة

برونزيتان لناشئي 
التايكواندو بنزاالت آسيا

طيف الفرطوسي*
منح االحتاد اآلسيوي باملالكمة العراق حق تضييف 
بطولة آســيا لألشــبال للمدة من 26 تشــرين 
الثانــي ولغاية 4 كانون أول املقبلني في محافظة 
الســليمانية، ويعد هذا جناحا جديدا يضاف إلى 
إجنازات احتــاد املالكمة املركزي.. هــذا وقرر االحتاد 
املركزي للمالكمة اقامة بطولة اندية العراق لفئه 
االشبال في اوائل شهر تشــرين االول املقبل في 

مدينة أربيل _شقالوه.
من جانب اخر، اختتمت بطولة اندية العراق لفئة 
املتقدمني باملالكمة ، التي حملت اســم املرحوم 
البطل الدولــي مجيد عناد ، في الســليمانية ، 
مبشــاركة 215 مالكم ميثلون  49 نادياً.. و شهدت 
البطولــة اعتزال املدرب وحيد عبد الرضا ، واملدرب 
الدولي« الـ 3 ســتار« محمد عبــد الزهرة .ونال 
املراكز االولى نادي اجليش بـ 11 وســاما ثم احلشد 
الشعبي وله 9 أوسمة وشباب العراق ثالثا باحرازه 
5 أوسمة ونادي االعظمية باملركز الثالث مكرر وله 

4 أوسمة.

* إعالم احتاد املالكمة

المكتب االعالمي
أضــاف املنتخــب العراقي للناشــئني برونزية 
ثانيــة في ختــام مشــاركته ببطولة آســيا 
للتايكوانــدو املقامــة حاليــاً فــي العاصمة 
الفيتنامية »هوشــي منه«.. واستطاع الالعب 
هارون عبداهلل من خطف البرونزية في وزن 53 
وهي امليداليــة العراقية التاريخية الثانية بعد 
اإحراز زميله رضا حســني برونزية وزن 65 كغم، 
ويشــارك العراق  بثمانية العبني في البطولة، 
ثالثة  بفئة الناشــئني وخمسة بفئة الشباب.. 
وسيفتتح الالعب )مصطفى حسن( يوم أمس 

األول مشوار العراق مبنافسات الشباب.

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلــَن مــدرُب املُنتخــب الوطنّي 
»راضي شنيشــل« قائمَة الالعبني 
املُســتدعاة للمشاركِة في بطولِة 
األردن الدولّية للمدة من ٢٣ ولغاية 
٢٧ /٩ أيلول املقبل، وضمت القائمُة 
(٣٥( العباً هم كٌل من: جالل حسن، 
أحمد باســل، أحمد شاكر ، حسن 
حبيب، أحمد عبد احلســني، مهند 
جعاز، حســني عمار ، رسالن حنون، 
زيد حتســني، مناف يونــس، كاردو 
صديق، مارتــن حداد، علــي فائز ، 
رائد،  حســن  دوســكي،  ميرخاس 
حمزه عدنــان، أمجد عطوان، زيدان 
عبود، محمد  علــي  إقبال، محمد 
قاسم، ســجاد جاســم، إبراهيم 
بايش، بســام شاكر، أمير العماري، 
الكرمي،  عبد  حسن  محمد،  منتظر 
شــيركو كرمي، وكاع رمضان، أحمد 

فرحان، منتظر عبد األمير، حســني 
علي، أمين حسني، اسو رستم، عالء 
وسيباشــر  احلمادي..  علي  عباس، 
املنتخُب الوطنّي إجــراَء أول وحدة 

تدريبّية له اليوم األحد.
لكرِة  العراقــّي  االحتادُ  ووّقــَع  هذا 
»راضي  املُــدرِب  مع  عقــداً  القدم 
شنيشــل« اليوم اخلميس في مقرِّ 
املنتخب  تدريــَب  ليتولى  االحتــاد، 
األوملبــيّ للفترِة املُقبلــة، بُحضور 
النائــب األول لرئيــِس االحتاد علي 
جبار، وســيعلُن شنيشــل مالكُه 

املُساعد األسبوع املقبل.
وقــاَل النائــُب األول: نتطلــُع إلى 
خطوًة  تكــون  ناجحــٍة  مرحلــٍة 
مهمًة الكتشاِف الالعبني املُميزين 
الوطنــّي،  للمنتخــِب  ورفدهــم 
التوفيَق للمــدرب راضي  وأمتنــى  
شنيشــل فــي مهمتــه اجلديدِة 
وحتقيق مــا نصبو إليه، لكونه يعدُّ 
من املدربــني اجليدين وحقَق العديَد 

تدريبّيًة  خبرًة  وميتلك  االجنازاِت،  من 
ستســهل مــن مهمتــه لقيادِة 
األوملبّي في الفترِة املقبلة.. وأضاَف: 
ســيعمُل االحتادُ على توفيرِ جميع 
للُمنتخِب  النجــاح  ُمســتلزماِت 
األوملبّي لتحقيق األهداِف املرسومِة 
التصفياِت  االنتصاراِت في  وكْسب 
اآلســيوّيِة املؤهلــة إلــى أوملبياد 

باريس.
من جانــب اخر، وافَق االحتاد املركزي 
لكــرة القــدم على طلــِب نظيره 
السعودي مبشاركِة الدكتور »وسام 
آســيوياً  محاضراً  ليكون  صليوه« 
في الدورِة التدريبّية ) B ( اآلسيوية 
التــي تقام فــي الســعودّية على 
فترتني األولى مــن ٢٨/٨ لغاية ٨/٩ 
والثانّية من ٥/١١ إلى ١٦/١١/٢٠٢٢.. 
أن  إلى  وقاَل صليوه: أســعى بجٍد 
تكون الــدورة أفضَل فرصة لتأكيد 
براعِة احملاضــر العراقي في الدوراِت 
لتطوير  ومســاهمته  اآلســيوية، 

الذين يشاركون في  املدربني  قدراِت 
الدورة.

دورة حلكام صاالت الدرجة االولى
الصاالت  كــرة  حكام  جلنُة  أقامت 
والشاطئّية في االحتادِ املركزي لكرِة 
الدرجة  القــدم، اختباراَت حــكام 
األولى لدوري كرِة الصاالت.. وشارَك 
في االختباراِت التي جرت في ملعِب 

الراحل علي حسني )55( حكماً.

نهائي االشبال بني اجلوية 
والطلبة 

يلتقي فريقا أشبال الطلبة والقوة 
اجلوّية اليوم األحد في  ملعِب دهوك 
األوملبّي في الســاعِة السادســة 
عصراً ضمن نهائّي لدوري األشبال 
لفرِق املُمتاز، وســيتّم تتويُج الفائز 
بعــد نهايــِة املباراة بــدرع الدوري 
االحتادِ  لرئيِس  األول  النائِب  بحضورِ 

املركزي لكرِة القدم علي جبار.

شنيشل يستدعي 35 العبًا للوطني في البطولة الرباعية 
صليوه يحاضر بدورة آسيوية في السعودية واليوم الجوية والطلبة في نهائي االشبال

شنيشل

تقرير 

إعالم اللجنة األولمبية

دعا رئيس اللجنــة األوملبية الوطنية 
العراقيــة رعــد حمــودي ألنعقــاد 
اجلمعية العامة للجنة األوملبية عند 
الساعة احلادية عشرة من صباح يوم 
األثنني املوافــق 26 أيلول املقبل وذلك 
مبقر اللجنة األوملبية بشارع فلسطني 

في العاصمة بغداد.
للصالحيات  إســتناداً  الدعوة  وتأتي 
رقم  الداخلي  النظــام  التي يخولها 
(1( لسنة 2020 املعّدل للسيد رئيس 
اللجنة األوملبية.. وفي الســياق ذاته 
فقد دعا األمني العام للجنة األوملبية 
الوطنيــة العراقيــة الســيد هيثم 
عبداحلميد الســادة أعضاء اجلمعية 
العامة الســتالم الدعوات الرسمية، 
مرفوقة بجدول أعمال االجتماع، منه 

شخصياً.
من جهــة أخــرى، وبرعايــة أوملبية 
املركــزي لكرة  االحتاد  وّقع  مباشــرة 
الطاولة االربعاء مبقر اللجنة االوملبية 
ببغداد عقوداً مع  ثالثة مدربني إيرانيني 
باللعبة..  العراقية  املنتخبات  لقيادة 
ورّحب رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 

باملدربني  حمــودي  رعــد  العراقيــة 
االيرانيني بهنام توفيق رحمه، وشهرام 
برويز سريخشان  ومحمد صمد آبادي 
آمالً لهم التوفيق بعملهم املقبل مع 

كرة الطاولة العراقية.
وقــال حمــودي ان اللجنــة األوملبية 
بتقدمي  ملزمــة  العراقية  الوطنيــة 
الدعم لالحتــادات الوطنية من خالل 
إبــرام التعاقــدات مــع الكفــاءات 
التدريبيــة لتطويــر  إمكانات العبي 
واملعّول  املميزيــن  العمرية  الفئــات 
عليهم مســتقبالً.. ومتنــى حمودي 
لالحتاد االرتقــاء بعمله خالل املرحلة 
املقبلة وخلق جيل قادر على إستعادة 

بريق الطاولة العراقية.
من جانبه ثّمــن رئيس االحتاد املركزي 
دعم  رؤوف،  هيــردة  الطاولــة،  لكرة 
وتعاون رئيس اللجنة األوملبية األستاذ 
املكتب  فــي  وزمالئه  حمــودي،  رعد 
التنفيــذي، مبديــاً إرتياحــه لرعاية 
اللجنة األوملبية لهــذه اخلطوة التي 
بهذا  مطلوبــة،  إضافة  ستشــكل 
ان  الطاولــة، مضيفاً  للعبة  الوقت، 
العراقي  املنتخب  »املدربني سيقودون 
العمرية  الفئات  األول ويشرفون على 
والقارية  العربية  للبطوالت  وإعدادها 

اإليرانيون  املدربــون  وعبــر   .. املقبلة 
عــن ســعادتهم بعملهــم املقبل 
لتعزيز  العراقيــة  املنتخبــات  مــع 

الالعبني ســعياً  قــدرات  وتطويــر  
لرفــع مســتوياتهم ونتائجهم في 

املشاركات اخلارجية املقبلة.

هــذا وحضــر توقيع العقــد عضوا 
إبراهيم  الدكتــور  التنفيذي  املكتب 
البهادلــي والدكتــور هيــرده روؤف، 

واألمني العــام للجنة األوملبية هيثم 
عبد احلميد واألمني املالي أحمد صبري 
ورئيس إحتاد املواي تاي مصطفى جبار 
علــگ ومدير القســم القانوني في 
اللجنة األوملبية علــي البدري ونائب 

رئيس إحتاد الطاولة قاسم كيلون.
إلى ذلــك، أختتمت مؤخــرا بطولة 
للبليــارد  العــراق  عمــوم  أنديــة 
مثلت  أندية  مبشــاركة  والســنوكر 
وبنحو  محافظــة  عشــرة  ثمانــي 
ثالثمئة العب تنافســوا في فعاليتي 
املركــز  فــي  والســنوكر  البليــارد 
للعبة.وشــهدت  الرئيس  التدريبــي 
أوملبيــاً مميزاً متثل  البطولة حضــوراً 
بعضــو املكتب التنفيــذي الدكتور 
إبراهيــم البهادلــي واألمــني العام 
هيثم عبداحلميد واألمني املالي أحمد 
صبري كما حضــر البطولة عدد من 
واالعالمية. الرياضية  الشــخصيات 
وقال األمــني العام للجنــة األوملبية 
الوطنيــة العراقية هيثم عبداحلميد 
ان اللجنــة األوملبية تهتم، بشــكل 
ممنهج  باأللعاب الفردية وتعمل على 
االرتقاء بها لتحقيــق االجنازات على 
والقاري.مشــيداً  العربي  الصعيدين 
بحجــم املشــاركة وإتســاع رقعة 

اللعبة ومشاركة أندية مثلت جميع 
محافظات البالد.

الى ذلــك أبدى األمــني املالي للجنة 
األوملبيــة الوطنيــة العراقية أحمد 
صبــري ســعادته فــي ان يجتمــع 
الرياضي من جميع  العراقي  الشباب 
محافظات العراق في العاصمة بغداد 
الفتاً الى ان مثل هذه الفعاليات تؤكد 
األثر الرياضي في رّص الصف العراقي 
الوطني املوحد. من جهته أكد رئيس 
إحتاد البليارد والسنوكر شمس الدين 
عبدالعــال ان البطولة أفرزت مواهب 
صاعدة من الالعبني الشباب نافسوا 
جنوم املنتخــب الوطني األول باللعبة 
مضيفاً انهم ســينالون فرصهم في 
التمثيــل الدولي القريــب على وفق 

نتائج البطولة.
النهائية  النتائج  إن  الى  جتدر االشارة 
أسفرت عن فوز الالعب عبداهلل فالح 
من نادي املــرور باملركز األول لفعالية 
الســنوكر فيما حل ثانياً العب نادي 
املوارد املائية علي جليل. وشارك ممثلو 
التتويج  األوملبية في مراسم  اللجنة 
وتقــدمي الدروع التذكاريــة كما قدم 
لهم رئيس إحتاد اللعبة دروعاً تذكارية 

أيضاً.

رعد حمودي يدعو النعقاد الجمعية العامة للجنة ألولمبية في 26 أيلول
اتحاد الطاولة يتعاقد مع ثالثة مدّربين إيرانيين لإلشراف على المنتخبات الوطنية

جانب من توقيع األوملبية عقود مدربني إيرانيني لالشراف على منتخبات كرة الطاولة

8:30 مساًء
  11:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ بلد الوليد
إسبانيول ـ ريال مدريد

سان جيرمان ـ موناكو
الدوري الفرنسي 

الدوري اإلسباني

محمد نجم الزبيدي
 تعتبــر الرياضة في مديرية قســم 
النشاط الرياضي لتربية بغداد الكرخ 
االولى من اهم املديريات التي حققت 
ولهذا  وبطوالت مختلفــة  اجنــازات 
نســتطيع القول بأن تلــك االجنازات 
تربوية  ورائها شــخصيات  يقف من 
رياضية هــي التي اســتطاعت من 

حتقيق تلك اإلجنازات.
الرياضي  التقــت  اجلانب  هــذا  وفي 
بالدكتــور عــالء جابر والــذي حتدث 
مشكورا حيث قال اننا حصلنا على 
نتائج متعــددة منها املركز االول في 
القدم  الرمضانية بكــرة  البطولــة 
وكذلك حصلنا على املركز االول في 
بطولة كرة القدم اخلماسي اما على 
صعيد البطوالت املدرســية حصلنا 
على املركز االول للطالب على صعيد 
العراق واشــار لنــا أن لدينــا تعاون 
مشترك مع اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية واالحتادات الرياضية وكذلك 
الدورات  باقامة  كبيــر  اهتمام  لدينا 

التدريبية والتحكيمية .
وفــي جانــب اخــر التقينــا كذلك 

بالســيد حيدر جمعة عباس معاون 
مدير قســم النشاط الرياضي حيث 
اشار لنا ان القسم يتكون من شعب 
مختلفة ومنها الشــعبة الرياضية 
الكشفية  التربية  املدرسية وشعبة 
وشــعبة التربية البيئيــة والصحة 
مدرسية  منتخبات  ولدينا  املدرسية 
االساس  بالدرجة  اعدادها  يتم  والتي 
من املشاركة في البطوالت الرياضية 

اخملتلفة.
واضــاف ان هنــاك اهتمامــا كبيرا 

والقران  والتــالوة  الفنية  باالعمــال 
الكــرمي والشــعر واخلطابــة والنثر 
واخلط والزخرفة الى جانب تشــكيل 
فرق منها فرقة االنشــاد واملوسيقى 
واالبتهــاالت  الدينيــة  واالناشــيد 
املواهب  وكشــف  املعارض  وتنظيم 
الطالبيــة وكذلك اعــداد القادة من 
والتعليمية  التدريســية  املــالكات 
وتطبيــق القوانــني وتكريس اهمية 
رفع وحتية العلم العراقي في املدارس 

كافة.

هشام السلمان *
قال نائــب رئيس االحتــاد العراقي 
لؤي  الباراملبي  الطاولــة  لتنــس 
للعبة  الدولي  االحتاد  ان  الســراي 
العراقية زينب  ان  الالعبــة  اعلن 
حسن  قد تأهلت  الى بطولة كأس 
العالم.. وأضاف السراي ان بطولة 
كأس العالم من املؤمل ان تُقام في 
اسبانيا شهر تشرين الثاني املقبل 
للعبة  الدولــي  االحتاد  ان  .وأكــد 

لالعبني  التنقيط  اســاس  اعتمد 
املشــاركات  بحســب  والالعبات 
الدوليــة واملؤهلــة للبطولــة .. 
ُمشيرا الى ان الالعبة زينب حسن 
هــي الالعبــة العراقيــة الثالثة 
التي تتأهل الى كأس العالم بعد 
الالعبة جنلة عماد والالعبة رســل 

فاضل  وأخيرا زينب حسن.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

نور الجبوري
وصل وفــد اكادميية الريــادة العاملية 
لكــرة القــدم إلــى قطر مــن أجل 
الصداقة  بطولــة  فــي  املشــاركة 
والسالم التي تشارك فيها اكادمييات 
كروية عدة. وأعلنــت االكادميية انها 
املســتلزمة  املتطلبات  جميع  وفرت 
للمشاركة في البطولة ليكون فريق 
أكادميية الريــادة العاملية رقما صعبا 
اللقب  حتقيق  على  املنافسة  وبهدف 

بقيادة املدرب حسني عالء.

 الرياضة المدرسية خرجت العديد من 
االبطال الذين مثلوا المنتخبات الوطنية 

زينب حسن ثالث العبة بطاولة 
البارالمبية تبلغ نهائيات كأس العالم

»الريادة« في بطولة الصداقة والسالم

إعالم اتحاد لكرة اليد 
اليد  املركــزي لكرة  االحتاد  عقد 
صبــاح أمس اجتماعا  مع ممثلي 
الدوري  األندية املشــاركة فــي 
املمتــاز لكــرة اليد للموســم 
بغداد  قاعة  علــى   2022-2023
)قاعــة  الرياضيــة  لأللعــاب 
االجتماعــات( برئاســة محمد 

االعرجي، 
حيــث مت  التــداول فــي قرارات 
محضــر االجتمــاع ومت اتخــاد 
نوجزها  القرارات  من  سلســلة 

باإلجماع  املوافقة  كاآلتي:  لكم 
التي  الفــرق  علــى مشــاركة 
تتعاقــد مع العبــني محترفني) 
اثنــني ( او ثــالث مــن العبــي 
واملوافقة  الوطنيــة،  املنتخبات 
باإلجمــاع علــى قبــول طلب 
للعب  حديثا  املنضمــة  األندية 
في الدوري املمتــاز الذي يتعاقد 
مع العب محترف شرط تواجده 
حلني انتهــاء مباريات الدوري مع 

وجوده داخل امللعب. 
كما، اقــر باإلجماع على انطالق 

اجلمعة  يــوم  الــدوري  مباريات 
2022--10 14 علــى أن يكــون 
بنظام  الدوري مــن مرحلتــني  
األولى  املرحلة  وااليــاب  الذهاب 
محترف  العــب  اشــراك  يجوز 
واحــد واملرحلة الثانية اشــراك  
العبــني محترفني اثنــني .. ولم 
يتم املوافقة على مقترح االحتاد 
بإقامة دوري مصاحب للناشئني 
في املرحلــة  الثانية من الدوري 
املمتــاز للموســم 2022-2023 
األندية  غالبية  امتناع  بســبب 

علية 
واملوافقــة على مشــاركة فرق 
الدوري املمتاز في دوري للناشئني 
والنادي الذي يتخلف املشــاركة 
يخصــم منه 4 نقاط ) ســيتم 
حتديــد موعدة من قبــل االحتاد 
العراقي لكــرة اليد (.. كما تقرر 
ان يكون يــوم اخلميس املصادف 
2022-9-1  آخــر يوم لتســديد 
بدالت االشتراك وبخالفه سيتم 
قرعة  مــن  النــادي  اســتبعاد 

مباريات الدوري.

المنامة ـ عباس هندي*
للكرة  الشبابي  منتخبنا  حقق 
الطائرة، أمس،  فوزاً مهماً على 
أشواط  بثالثة  االماراتي  نظيره 
منافســات  ضمن  لشــوطني 
بطولــة آســيا حتــت 20 عام 

املقامة منافســاتها حالياً في 
املنامة. البحرينيــة  العاصمة 

على  املباريات  أشــواط  وكانت 
النحو االتــي )25-23( و)25-22( 
 .)15-10 و)  و)25-17(  و)23-25(  
.. وســيالقي منتخبنا الشبابي 

اليوم االحد منافسه البحريني 
في متام الســاعة احلادية عشر 
الصالة  فــي  صباحاً  والنصف 
اليوم  ومواجهــة  الرئيســة.. 
مهمــة عندما يالقــي صاحب 
منتخــب  واجلمهــور  االرض 

البحريــن في الســاعة احلادية 
املراكز  لتحديد  والنصف  عشر 

من ) 10-7(.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الكرة 
الطائرة 

مقررات مهمة التحاد كرة اليد 

شباب الطائرة يلعب على 7 و10 آسيا

عالء جابر مدير قسم النشاط الرياضي لتربية الكرخ األولى:

د عالء جابر

زينب حسن

اكادميية الريادة



يومية سياسية مستقلة Sun. 28 Aug 2022 issue )4962( األحد 28 آب 2022 العدد

--1
أراد أحد الطائشني االساءة الى عالٍِم ِمَن علمائنا 

فقال له :
قل لي ما هي مهماتُكم ؟

وماذا عملتم للناس ؟
فلم يشأ العالِم أْن ينأى عن اجلواب ،

فقال له :
لو لم نصنع شيئاً االّ ان تكون طاهر الوالدة 

لكفانا ذلك .
ومعنى هذا :

اّن العلماء هم الذين يُجرون صيغة عقد النكاح 
الشرعي بني الرجل الراغب في الزواج وبني املرأة 

التي يختارها ، ومن دون ذلك فلن يكون الزواج 
شرعياً ، ولن يكون املتولدون منه ابناء شرعيني 

!!..
وبهذا اجلواب السريع ألقمه حجراً، فانصرف يجر 

أذيال الفشل واخليبة .
ومن أبرز مصاديق السفالة البشرية التطاول 

على العلماء الربانيني واالنحياز الى رموز الظلم 
والفساد والتبذل واالنفالت ..

وهكذا يبوء السافل بالزيغ واالنحراف ِخالَفاً لكل 
ما تقتضيه املوازين واملعايير الدينية واالخالقية 

واالنسانية واالجتماعية واحلضارية .
--2

ونُِقل انَّ عاملاً كبيراً كان قد ارتقى املنبر وبدأ 
بالقاء البحث على ُطالّبه فانبرى أحد الطائشني، 
وبقصد إحراجه أمام تالميذه، فسأله مسألة هي 
أقرب الى الطالسم املِعقدة منها الى شيٍء آخر ، 

فقال العالِم :
ال أعلُم جواب مسألِتك .

فقال الطائش :
كيف ترتقي هذا املنبر العالي وأنَت ال تعلم ؟

فأجابه العالِم قائالً :
" ويلَك 

هذا مكان َمْن يعلُم شيئا ، 
وال يعلم أشياء ،

أما الذي يعّلم كلَّ شيء فال مكان له .
) انه اهلل جل جالله ( 

وبهذا أخرس العالِم ذلك الطائش اخلبيث .
 – -3

من نافلة القول التذكير :
برفعة العلم والعلماء 

قال تعالى :
) يرفع اهلل الذين أمنوا والذين أوتوا العلم درجات ( 

اجملادلة /11 
وورد احلث على مجالسة العلماء الربانيني، 

واالنتهال من ينابيع عطائهم، وعلى هذا جرى 
الصاحلون جيالً بعد جيل .

وأما املتمردون والطائشون فهؤالء لم يسلم 
منهم أحد، وهم يجنون على أنفسهم قبل أْن 

يجنوا على غيرهم، ويكفيهم ذلك حقارة ودناءة .

وللطائشين إساءاُتهم 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - وداد ابراهيم:
يعد العمــل االذاعي مهمــا في نقل 
الرســالة االعالمية، لــذا على املذيع 
ان ميتلك الكثير مــن املهارات ليتفوق 
مبتغاه،  الى  االعالمي  باخلطاب  ويصل 
واملوضوعية  والشفافية  اللباقة  منها 
من هنا عاشــت في ذاكرتنــا اصوات 
اذاعية خالدة، ولكن املذيعة "اســماء 
اجلميلة"  الفنــون  كلية  عزيز خريجة 
مذيعة في اذاعة جمهورية العراق لها 

اراء اخرى في املذيع الناجح.

الصباح اجلديد التقتها للحديث عن 
العمل االذاعي فقالت:

كل مذيع ناجح يجــب أن يتقن اللغة 
تفصيلي  بشــكل  وقواعدها  العربية 
وتشــكيلها،  األحرف  نطــق  وخاصًة 
وعليــه أن يتحــدث باللغــة العربية 
الفصحــى ألن اجلمهور الذي يســمع 
أو يشــاهد ما يقوله ليــَس بالضرورة 
أن يكون متعلمــاً أو بل من املمكن أن 
يكون غير متعلم، لذا يجب ان يجتهد 
ويتعب على نفسه ويتعلم من االخرين 
في  نفسه،  ويثقف  ويبحث  ويســعى 
هذا اجملــال هنــاك مســتوى يجعله 
مقبول ويســتطيع ان يطرح نفســه، 
ومع هذا عليــه ان ال يكتف بالظهور 
مبســتوى معني بــل يجــب ان يطور 
نفســه بالتدريب اليومي على النطق 

الصحيح خملارج األحرف.
وتابعــت عزيز: فــي بدايتي عملت في 
الصحافة العراقيــة مثل صحيفتي" 
الصبــاح والصبــاح اجلديــد ومجلة 
الشــبكة" ومن ثم انتقلت الى اذاعة 
"جمهورية العــراق" التي عرفت بأنها 
من اقدم االذاعات فــي الوطن العربي، 
وتعد رافداً اذاعياً مهماً تأسســت في 
الثالثينيــات من القــرن املاضي فيها 

عريقة  مدرسة  وتعتبر  كبار  اســاتذة 
ومهمة لصناعــة مذيعني جيدين، لذا 
العاملني  االساتذة  الكثير من  تعلمت 
فيهــا ومنهم من وقف معي ومنحني 
الفرصة والثقــة  منذ بداية دخولي اذ 
قدمت برنامج على الهواء ومن اعدادي 
وكان جيــدا وناجحا، والشــكل يعزز 

إمكانيــة املذيع لكل مــا ميتلكه من 
مقومات ان كان يعمــل في االذاعة او 

التلفزيون.

قاسم مشترك بني املذيع واملمثل
واضافت: هناك تقارب وقاسم مشترك 
بني املمثل واملذيــع كالهما يحتاج الى 

االداء والصــوت واللغــة والقدرة على 
التأثير في املستمع فاملمثل املسرحي 
والدرامي والســينمائي ميكن ان يطرح 
قضية من خالل االداء والصوت، واملذيع 
هــو ممثــل بطريقة الطرح حــني يريد 
ان يتحدث عــن قضية يكســب من 
الناس حول  ومحبــة  تعاطف  خاللها 
موضوع انســاني على ان يطرحه من 
خالل االســلوب والصــوت، والنقطة 
والبحث  االجتهاد  بينهم  االساســية 
والتطور املســتمر، وهذه رسالتي الى 
كل مذيع ومذيعــة وكل من يحب ان 
يظهر مبا يليق بــه في هذا اجملال يجب 
ان يتعب على نفسة وال توجد مرحلة 
اسمها الكمال ويجب ان ال يتوقف عن 

البحث والتعلم.

أحب ان اناقش اذاعيا زواج القاصرات
واكملــت: اجملتمع يحــب ويحترم من 
يظهر امام الشاشــة او من يستمع 
له عبر االذاعــة، وكل مذيع يكون مع 
النــاس يطرح عليه عدة اســئلة عن 
عملــه وكيف وصل؟ وهــل هو عمل 
يتابع  الكثيــر منهــم  متعــب؟ الن 
البرامــج االذاعية وانا أحــب ان أقدم 
برامج اجتماعيــة مثل اناقش قضية 
زواج القاصرات واملشاكل االجتماعية 
التي حتدث بعدهــا الن النقاش فيها 
يفتح افاقا بعيــدة ويعمل على تغير 
التي تســعى  افكار بعــض العوائل 
لــزواج بناتهــا القاصــرات، وقضية 
املشــاكل العشــائرية التــي تعــد 
استضافة  وباإلمكان  للنقاش  مهمة 
ونفســية  اجتماعيــة  شــخصيات 
ويكون في البرنامج اخذ وعطاء وطرح 
افــكار وقضايا قد تعمــل على تغير 
الكثير من املفاهيم االجتماعية التي 

تنطوي حتت لواء العشائرية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت ادارة مهرجان بغداد املسرحي 
في دائرة الســينما واملســرح احدى 
تشــكيالت وزارة الثقافة والسياحة 
النص  مســابقة  اقامــة   ، واالثــار 
املسرحي املوجه للكبار على ان ميتلك 
النص العناصر الفنية التي تعزز من 
دعائم العملية الفنية  ويكون وجزءا 
مــن اخلطاب الفني الــذي يعزز ارادة 
احليــاة العراقية ويأخذ  باملتلقي الى 
روح املســرح العراقي الراقي االصيل 
الذي يعد من اهم املســارح العربية، 
وكيانا  عالية  فنية  قيمة  ويشــكل 
فنيا وادبيا، وعلى ان تكون النصوص 

خاضعة لشــروط ومعايير وضعتها 
االدارة من اجل ان تعزز مكانة املسرح 
العراقــي  فيكــون النــص مكتوبا 

باللغــة الفصحى وال يقل عن 3000 
كلمة ولم ينشر ولم يكن قد شارك 
في مسابقات مسرحية وان ال يكون 

موندراما "مســرح املمثل الواحد " 
ووضعت ادارة املهرجان يوم 31 من اب 
احلالي موعد اخير للمشاركة وعلى 

ان يرسل النص  مع املرفقات إلى
العنوان البريدي التالي

theaters@cinemamasrah.gov. 
العراقي  الفن  iq واملعروف ان ساحة 
فيهــا الكثيــر من كتاب املســرح 
اعمــاال حتصد  يقدمون  العراقيــني 
العربية  املســابقات  فــي  اجلوائــز 
اخرهــا مســرحية "عشــر دقائق" 
التي حصدت ثالث جوائز مســرحية 
في  طقوس"  "عشيات  مهرجان  في 

االردن.

نهاية آب.. موعد أخير للمشاركة في مهرجان بغداد المسرحي

 أسماء عزيز: في نيتي تقديم برامج 
تعنى بالمشكالت اإلجتماعية 

قالت أن هناك قاسمًا مشتركًا بين المذيع والممثل

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت دار املأمون للترجمة والنشر معرًضا إلصداراتها في 

مبنى االحتاد العام لألدباء والكتاب العراقيني.
وشــهد االفتتاح الذي جرى، في مدخــل قاعة اجلواهري، 
تفاعــاًل الفًتا مــن الشــخصيات األدبية مــع العناوين 

املعروضة.
وحضر االفتتــاح رئيس االحتاد علي الفــواز واألمني العام 
لالحتاد الشــاعر عمر الســراي وعدد مــن أعضاء اجمللس 

املركزي.
وشمل املعرض أحدث إصدارات الدار وكتب مبادرة ترجمة 
)مئة كتــاب( وعددًا مــن العناوين القدميــة إضافة إلى 
الدوريات، الصادرة بالعربية )املأمون( و )كلكامش( الصادرة 

باالنكليزية و )بغداد( الصادرة بالفرنسية.
ويذكر أن املعرض يســتمر ملدة شــهر وســيكون متاًحا 
لضيوف الندوات التي يعقدها االحتاد وحســب ما معلن 

في منهاجه.

"دار المأمون" تقيم معرضًا 
إلصداراتها 

على قاعة الجواهري..

الصباح الجديد - خاص:
بعد كتابه : من نتاج احملققات العراقيات، صدر حديثا كتاب 
جديد لالســتاذ نبيل العطية بعنوان : تصحيحات لغوية 
وفوائد بلدانية مختصــرة، فيه توقف عند ألفاظ يخطئ 
الكثير فــي نطقها، اختار منها 143 مفــردة رتبها على 
حروف املعجم، األلفاظ تخص دوال ومدنا ومحالت وبعض 
القارات،  وعلــى الرغم من أن هدف الكتاب هوالتصحيح 
اللغوي لالخطاء الواقعة في تلفظ املفردات البلدانية اال 
ان املؤلف قد شفعها بشــروحات مهمة ضمت آيات من 
القرآن الكرمي وأحاديث نبوية شريفة واشعار وامثال عمل 
لها فهارس مفصلة،  وقد سار على خطى )ياقوت احلموي( 
في كتابه الشــهير )معجم البلدان( من حيث ذكر املدن 
واعالمها لكنه وحسنا فعل لم يقتصر على ذكر القدامى 
منهم بــل ذكر بعض اســماء احملدثني مــن ذوي املكانة 
الثقافيــة واالجتماعية،  الكتاب إضافــة مهمة ملكتبة 

التصحيح اللغوي وهو جهد جدير باالحترام واالحتفاء.

جديد األديب واللغوي "نبيل 
العطية"

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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متابعة - الصباح الجديد:
ُطرحت أول أغنيــة جديدة منذ 
لبريتني سبيرز حتمل  6 سنوات 
عنوان "hold me closer"، تغني 
فيها جنمة البوب في "دويتو" مع 

البريطاني إلتون جون.
ويأتي إصدار األغنية بعد أقل من 

سنة على اإلعالن عن إنهاء الوصاية 
التي كانت مفروضة  املثيرة للجدل 
علــى ســبيرز، وكان والدها جيمي 

سبيرز أبرز من تولوها.
وكتبت املغنية على حسابها عبر 
تويتر "أوكي دوكي...أغنيتي األولى 

في ست سنوات!!!!"

وأضافت "من الرائع جداً الغناء مع 
أحد الرجال األكثر كالسيكية في 

عصرنا".
وميــزج غــالف األغنية بــني صور 
طفولة كل من سبيرز وإلتون جون 
اللذيــن تفوق ســنوات خبرتهما 
مجتمعة في الصناعة املوسيقية 

90 عامــاً. واســتخدم إلتون جون 
عناصر من أغنيتي "تايني دانسر" 
التي أصدرها في مطلع سبعينات 
القــرن العشــرين "ذي وان" التي 
أصدرهــا عــام 1992 مســتعيناً 
بفنانــة شــابة، مكــرراً بذلــك 
حققها  التي  الناجحــة  التجربة 

العام الفائت من خالل تعاونه مع 
املغنيــة دوا ليبا في أغنية "كولد 

هارت".
لكنها اســتقطبت مّذاك اهتمام 
اإلعالم بفعــل معركتها لالنعتاق 
من الوصاية التــي ُفرضت عليها 
عــام 2008 بســبب اضطرابــات 

نفسية تعرضت لها.
ووصفت النجمة طريقة ممارســة 
بأنها  الوصايــة  لهــذه  والدهــا 
"مؤذيــة"، ما جتلــى خصوصا من 
خــالل إعالنها أنه منعها من إزالة 
لولب ملنع احلمل برغم رغبتها في 

إجناب املزيد من األطفال.

hold me closer األغنية األولى منذ ست سنوات.. بريتني سبيرز تطرح

بغداد - الصباح الجديد:
كشف الفنان سيف نبيل عن تعرضه 
واالحتيال من قبــل إحدى  للنصــب 
الشــركات التي استغلت مستندات 
مزورة لإليقاع به وإصــدار قرار حكم 

قضائي بإيقافه.
وأكــد نبيل في مقطع فيديو نشــره 
عبر إنســتغرام أنه منــذ نحو خمس 
ســنوات وهو محروم من زيــارة بلده 
العــراق، ولقاء أهلــه، معلقا بالقول: 
"ال أقدر حتى زيارة قبر والدي بســبب 

"ناس ظاملني ضعفاء نفوس" استغلوا 
مستندات مزورة )توقيع، اسم، بصمة 

ابهام(.
وأشار إلى أنه مبوجب هذه املستندات 
من  األشــخاص  هؤالء  متكــن  املزورة 
إصــدار أمر توقيفــه، وتوقيف بعض 
أغانيه على اليوتيوب، على الرغم من 

أنها من إنتاجه اخلاص.
كما علق: "هؤالء األشــخاص ليسوا 
مفضلــني علــي، كــون األغاني من 
انتاجي اخلاص "اللــي محد متفضل 

عليا وال في عقد بيناتنا".
وتســاءل ســيف نبيل عمــا إذا كان 
جناحه واملكان الذي وصل إليه يستحق 
اإلســاءة بهذه الطريقة، مؤكدا ثقته 
بعدالة رب العاملني، والقضاء العراقي.

وعلق ســيف نبيــل علــى الفيديو 
بالقول: "احلق يظهر ... وحســبي اهلل 
ونعم الوكيل"، مرفقاً إياه بآية قرآنية 
ا  َ َغاِفاًل َعمَّ َّ اهللَّ جاء فيها:"واََل حَتَْســنَ
لَِيْوٍم  ُرُهــمْ  يَُؤخِّ َا  إِنَّ امِلُــوَن  الظَّ يَْعَمُل 

تَْشَخُص ِفيِه اأْلَبَْصارُ".

متابعة - الصباح الجديد:
كاظم  املطــرب  جمهــور  احتــج 
الساهر، على دار األوبرا السلطانية 
في سلطنة عمان، التي تستضيف 
الســاهر في ثالث حفالت متتالية، 

أيام: 13 و14 و15 أكتوبر املقبل.
وجــاء احتجــاج اجلمهــور، بعد أن 
أعلنت الــدار نفاد تذاكــر احلفالت 
بعد طرحها بساعتني، وبعدما علم 
اجلمهور أن احلفالت الثالث ســتقام 
فــي القاعة الصغرى بالــدار، التي 

فقط،  تتسع خلمســمائة شخص 
مطالبني بنقل احلفالت إلى املسرح 
الرئيســي في األوبرا، الذي يتســع 

لـ1100 شخص.
كما طالب اجلمهور بإعادة فتح باب 
بيع التذاكر بعد نقل مكان احلفالت، 
يتاح لهم حضورها، مشيرين  حتى 
والواسعة،  الكبيرة  اجلماهيرية  إلى 

التي يتمتع بها املطرب العراقي.
الــذي أحياه  وخالل حفلــه األخير 
أحدث  الساهر  أطلق  شيكاغو،  في 

“دكتــورة”، وهي من  بعنوان  أغانيه 
كلماته وأحلانه أيضاً.

وكان الساهر، قبل سفره في جولة 
قد  األميركية،  املتحــدة  الواليــات 
العربي في جولة  التقى جمهــوره 
وبيروت  إســطنبول  شملت  مماثلة، 
وعمــان والقاهرة، التي عــاد إليها 
بعد غياب 13 عاماً، واستثمر وجوده 
هناك لإلطاللة على اجلمهور املصري 
في لقــاء تلفزيوني مــع اإلعالمية 

منى الشاذلي.

سيف نبيل يتعرض للنصب واإلحتيال

جمهور "الساهر " يحتّج على دار األوبرا السلطانية

 بعد قرار  قضائي بتوقيفه.. 

بغداد - الصباح الجديد:
هنَّأت وزارة الثقافة والسياحة 
العراقيني  الفنانــني  واآلثــار، 
مســرحية  في  املشــاركني 
)حرب العشــر دقائق( للفرقة 
الوطنيــة للتمثيــل بفوزهم 
بثالث جوائــز في مهرجان 
طقــوس(  )عشــيات 
في  للمسرح  الدولي 
15 في  دورتــه الـــ 

عّمان.
في  الوزارة  وقالت 
أخرى  مــرة   : بيان 
املســرح  يثبــت 
باق  أنَّه  العراقــي 
الصــدارة،  فــي 
ومــا فــوز العمل 
)حرب  املســرحي 
دقائــق(  العشــر 
في  جوائز  بثــالث 
)عشيات  مهرجان 
الدولي  طقــوس( 
داللة  إال  بــاألردن، 
اإلبــداع  أنَّ  علــى 
في  حاضٌر  العراقي 
املشهد الفني برغم 

كل التحديات والظروف الصعبة.
نبارك للفائزين هذا الفوز، ونتمنى 

لهم املزيد من التألق والعطاء.
يذكــر أنَّ اجلوائــز التــي حصلت 
عليها املســرحية العراقية )حرب 
العشــر دقائق( كانت في اإلخراج 
الفنــان  حصــل  إذ  والتمثيــل، 
“إبراهيم حنون” على جائزة أفضل 
إخراج، واملمثلة آســيا كمال على 
والفنان أحمد  جائزة أفضل ممثلة، 

شرجي على جائزة أفضل ممثل.
واملســرحية من تأليف علي عبد 
إبراهيم  وإخــراج  الزيــدي،  النبي 
حنــون، وإنتــاج دائرة الســينما 
وقد  املســارح،  قسم  واملســرح/ 
الوطنيـــة  الفرقــة  قدمتهــا 
املركـز  خشبـات  علـى  للتمثيـل 
ونافسـت  امللكـــي،  الثقافـــي 
أعمـــاالً عربيـًة ودوليـــًة لفـرٍق 

مسرحيـٍة مهمـٍة.

لفوزه بثالث جوائز في "عشيات طقوس"

الثقافة تهنئ كادر مسرحية حرب العشر دقائق
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