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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص- الصباح الجديد:
أعلنــت قوى اإلطار التنســيقي 
رفضهــا مبادرة التيــار الصدري 
إبعــاد جميــع األحزاب  بشــأن 
احلاكمة عن العملية السياسية، 
وفيما تؤكد هــذه القوى ضرورة 
عقد جلســة للبرملان في بغداد 
او خارجهــا، وتســعى الى جمع 
عد  لتبنيهــا،  نيابيــة  تواقيــع 
رئيــس كتلة االحتاد االســامي 
التواقيع  جمع  ان  الكردســتاني 
لعقد جلسة البرملان املنادى بها، 
فــرض لإلرادة و«خطــوة خاطئة 

جدا«.
الصــدري  التيــار  زعيــم  وكان 
مقتدى الصدر قد دعا أمس األول 
إلــى توقيع اتفاقيــة خال ثاثة 
مشاركة  بعدم  مشــروطة  أيام 
التــي دخلت في  جميع األحزاب 
 ،2003 بعد  السياسية  العملية 
فيما حتــدث وزيره )صالح محمد 
العراقــي( عن دعــوة الحقة بأن 
يتم التأســيس لدولة ال تخضع 
إلى ســطوة االحزاب والســاح 

املنفلت.
وذكــرت مصــادر مقربــة مــن 
التيار الصــدري، أن »املعتصمني 
حددها  التــي  املهلة  ينتظــرون 
الصــدر وفي ضوء ذلك ســوف 
تصــدر لهم توجيهــات جديدة 

وهم جاهزون إلى تنفيذها«.
وقــال النائب عــن حتالف الفتح 
أسعد املرشــدي في تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »الوضع 

السياســي مير مبرحلــة خطيرة 
وعلــى اجلميــع إدراك خطــورة 

املوقف«.
وتابــع املرشــدي، أن »الشــعب 
العراقي ميــر بأزمة كبيرة«، داعياً 
أطلقها  التي  املبادرات  »أخذ  إلى 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وزعيم تيار احلكمة عمار احلكيم 

باحلوار على محل اجلد«.
»رئاسة  أن  على  املرشدي،  وشدد 
البرملــان يجب ان تكــون جريئة 
قرار بعقد  اتخاذ  وشــجاعة في 
جلســة برملانية سواء كانت في 
بغداد أو خارجها لعدم وجود مانع 

قانوني من ذلك«.
األمثل  »احلل  أن  املرشــدي،  ورأى 
هو أن يتخذ القادة قراراً باإلسراع 
في تشــكيل احلكومــة لتجاوز 
حالة االنسداد السياسي ويكون 
ذلك بعدم االلتفات إلى املصالح 

الشخصية«.
ويجد، أن »دعــوة الصدر لتوقيع 
اشتراك  عدم  تشــترط  اتفاقية 
األحــزاب التــي دخلــت العمل 
بأنها   ،2003 عام  بعد  السياسي 

غير واقعية«.
ومضى املرشــدي، إلى أن »اغلب 
القوى السياســية فــي العراق 
الســلطتني  فــي  مشــاركة 
التنفيذية، وهناك  أو  التشريعية 
هذه  مينــع  ال  الــذي  الدســتور 

املشاركة«.
من جانبه، ذكر عضو ائتاف دولة 
القانون عــادل املانع في تصريح 

إلى »الصباح اجلديد«، أن »موقف 
الصــدر األخيــر جعل نفســه 
فــي مواجهة مــع جميع القوى 
والسنية  الشيعية  السياسية، 

والكردية«.
وتابــع املانــع، أن »ما دعــا إليه 
الصــدر غيــر ممكــن التحقــق 
مطلقاً، ألنها ستواجه رفضاً من 
شــركائه السابقني وهما حتالف 

الدميقراطي  واحلــزب  الســيادة 
الكردستاني«.

ولفت، إلــى أن »اليومني املقبلني 
قد يشــهدان موقفــاً مجتمعاً 
من الشــيعة والســنة والكرد، 
ســيفضي إلى جلســة برملانية 
فــي أي مــكان ليكــون املوقف 

السياسي هو احلاسم«.
غيــر ان رئيــس كتلــة االحتــاد 

اإلســامي الكردســتاني فــي 
البرملان، جمال كوجر، كان أشــر 
في وقت سابق أن جمع التواقيع 
»فرض  البرملــان  جلســة  لعقد 
لــإلرادة وخطوة خاطئــة جداً«، 
الفتــاً إلــى أن »اســتمرار احلوار 
لتشــكيل احلكومة عاماً كاما، 

أفضل من سفك الدماء«.
تصريحات  فــي  كوجــر  وقــال 

تابعتها الصباح اجلديد، أن اإلطار 
أيضاً  اتصل بهــم  التنســيقي 
لعقد  تواقيعهم  على  للحصول 
رفضوا  أنهم  مضيفاً  اجللســة، 
التوقيع على الطلب، ألنهم يرون 
بأن »عاماً من احلــوار أفضل من 

سفك الدماء«.
جمال كوجر، أعرب عن اعتقاده أن 
التواقيع »فرض لإلرادة« لن  جمع 

ينجح في حتقيق مبتغاه، مضيفاً 
أسوة  جداً،  خاطئة  »خطوة  أنها 
باحتال مقتــدى الصدر للبرملان 

وفرض إرادته على العراق«.
ويــرى أن » عقد جلســة البرملان 
أن  ليس موضوعاً سهاً »، مبيناً 
درجة حتول  إلــى  »الوضع معقد 
اتخــاذ خطوات أخــرى دون  دون 

موافقة مقتدى الصدر«.
»باإلمــكان عقــد  أن  وأضــاف، 
اجتمــاع، لكن املهــم هو مكان 
عقده والنتائج التي تسفر عنه«. 
وحذر من أن جمع التواقيع لعقد 
إلى  يفضي  قد  البرملان  جلســة 
»حرب أهلية«، موضحاً أن »أنصار 
التيار الصدري دخلوا البرملان كي 

ال تعقد اجللسة«.
 ونــّوه إلى أن »الفرصــة للحوار 
قائمــة أمام الطرفــني، في حال 
توســط صوت حكيــم بينهما. 
وفيمــا يتعلق بنــا، فقد رفضنا 
الكاظمي  اجتماع  خال  بوضوح 
السياسية، شخصنة  والقيادات 

املشكلة«.
يتحكم  أن  »ال ميكــن  وأضــاف: 
التنســيقي بكل شيء«،  اإلطار 
الفتاً إلــى أن » قادة فــي اإلطار 
التنسيقي أشــاروا إلى عزمهم 
إقالــة رئيــس مجلــس النواب 
محمد احللبوسي بعدما يتخذون 
اخلطوة األولــى وينتخبون رئيس 
رئيس  ويرشــحون  اجلمهوريــة 
الــوزراء، وهــو ما لــن يقبل به 

احللبوسي بسهولة. »

كوجر ذكر أيضــا أن أنصار التيار 
أي  على  سيســتولون  الصدري، 
مكان يتم اختياره لعقد جلسة 
مجلس النواب فــي بغداد، قائاً: 
»ال يوجد مــكان في بغداد ميكن 
عقد اجللســة فيه دون أن يصله 
أنصار التيــار الصدري، إال إذا كان 

موقعاً عسكرياً«.
كمــا رأى صعوبــة فــي عقــد 
كوردستان،  إقليم  في  اجللســة 
ألن »االحتاد الوطني الكوردستاني 
الكردستاني  الدميقراطي  واحلزب 
أعلم  وال  جبهتني،  على  انقسما 
إذا كانــا ســيتوصان إلى  مــا 
الفترة، ألن نقل  اتفاق خال هذه 
اجللسة إلى الســليمانية يعني 
اجلمهورية سيكون من  رئيس  أن 
االحتاد الوطني الكردستاني، فيما 
يعني عقده فــي أربيل أن رئيس 
اجلمهوريــة ســيكون من احلزب 

الدميقراطي الكردستاني«.
وأعــرب كوجر عن اعتقــاده بأن 
فشل اإلطار التنسيقي في عقد 
البرملان، سيعني هزمية  جلســة 
معنوية، متسائاً: »إذا كان اإلطار 
التنســيقي غير قادر على عقد 
اجللســة في أي من احملافظات الـ 
إقليم كوردستان، كيف  15، عدا 

بإمكانه أن يدير البلد؟«.
ورجــح أن تنقســم العشــائر 
العراقية علــى جبهتني في حال 
اســتمر الوضع احلالي، مشــيراً 
إلى أن »رؤســاء عشائر يرفضون 
القبول باستمرار الوضع احلالي«.

اإلطار التنسيقي يرفض مبادرة الصدر باعتزال العملية السياسية 

االتحاد اإلسالمي الكردستاني يعد جمع التواقيع لعقد
جلسة البرلمان فرض إرادة وخطوة »خاطئة جدا«

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
القت القوات االمنية القبض على 
عدد من كبار املوظفني ومسؤولي 
اإلدارات ومــدراء عدة بنوك بتهمة 
من  صكوك  وشراء  األموال  غسل 
مقاولني واســتبدالها في البنوك 

التجارية.
واكدت مصــادر مطلعة للصباح 
اجلديد، اعتقــال عدد من موظفي 
عدة  ومديري  اإلدارات  ومســؤولي 
في حملة  االحــد،  امس  مصارف 
شــنتها القــوات األمنيــة، بعد 
اعتقال عــدد من جتــار الصرافة 
األيام  البلديــة خال  دوائر  ومدراء 
املاضيــة بتهمة تبييض  القليلة 
اموال وتصفية والتعامل بصكوك 

من شركات ومقاولني.
واوضحــت املصــادر، أن احلملــة 
ستســتمر وأنه ســيتم اعتقال 
عدد آخر مــن املتورطني في األيام 
املقبلــة، بتهمــة تأخيــر صرف 
صكــوك مســتحقة للمقاولني، 
ما حدا بهم الى بيعها بأســعار 

وصلت الى اقل من نصف قيمتها 
في السوق السوداء، ليتم شراؤها 
من قبل جتار اتفقوا مع مدراء بنوك 
لتسهيل  الكبار  املوظفني  وبعض 

صرف الصكوك الحقاً.

االمنية قد قامت  وكانت االجهزة 
عام  باعتقال مديــر  ايــام  قبــل 
البلدية وعشرات املوظفني الكبار 
الســليمانية،  بلدية  مديرية  في 
بتهمــة بيع االف قطــع االراضي 

وتوزيعها على شخصيات متنفذة 
ومسؤولني كبار دون وجه حق.

واكد رئيــس اللجنــة املالية في 
برملان االقليم علــي حمه صالح، 
ايرادات  470 مليــار دينار مــن  ان 

صرفها  مت  السليمانية،  محافظة 
لعدد من املتنفذين وفقا لصكوك 
عبرهــا من حتقيق  بنكية متكنوا 

250 مليار دينار ارباح.   
واشار حمه صالح للصباح اجلديد، 
الــى ان الصكوك التــي منحتها 
حكومة االقليم الى املقاولني لقاء 
تنفيذ مشــاريع وخدمــات عامة 
اوقف صرفها بقــرار من حكومة 
املالية  االزمــة  خــال  االقليــم، 
السابقة اال ان مدراء بنك االقليم 
وغيرها من البنوك قاموا ب بصرف 
اقيام الصكوك باالتفاق مع بعض 
التجار واملســؤولني، بعد ان قاموا 
بشرائها من مستحقيها باسعار 
وصلت الــى 30-%40 من قيمتها 

احلقيقية.
واردف قائاً،«علــى ســبيل املثال 
اذا كان قيمــة الصك 10 مليارات 
دينــار فانــه كان يشــترى بثاثة 
مليارات دينار في الســوق وكانوا 
يســتبدلونه بالتنسيق مع مدير 
البنك بقيمته احلقيقة ويحصلون 

بذلــك علــى %70 مــن قيمــة 
الصكوك احلقيقية.

نشــرت  اجلديد  الصباح  وكانــت 
في عددهــا ليوم اخلميس املاضي، 
اعتقــال االجهــزة االمنيــة في 
عشرات  الســليمانية،  محافظة 
خلفية  على  باحملافظة  املسؤولني 
فســاد متثل في بيــع االف قطع 
االراضــي بنحو غيــر قانوني، وان 
من بــني املتورطني فــي هذا األمر 
رئيس البلدية الســابق ومسؤولو 
اقسام، قاموا ببيع 35 الف قطعة 
ارض فــي أماكــن اســتراتيجية  
تبلغ قيمتها مايــني الدوالرات مت 
تخصيصهــا بنحو غيــر قانوني 
ملئات االشــخاص حتت مســمى 
جتارية،  وبناء مشــاريع  االستثمار 
بيعت اغلبها مببالغ طائلة، دون ان 
الذين  املواطنني  بفائدة على  تعود 
يعانــون وينتظرون منذ عشــرات 
السنني احلصول على قطعة ارض، 
او وحدة سكنية او سقف يقيهم 

ارتفاع مبالغ االيجارات.

مدراء بنوك وعشرات من موظفي السليمانية الكبار
في قبضة سلطة االقليم

بتهمة تبييض األموال والمتاجرة بالصكوك
تقريـر

بعدما اشتدت فيها لعلعة »الثقيل «
طرابلس تتجه إلى حرب شاملة

أزمة الطاقة تعيد التوجه الى »النووي « 
للتعويض عن نقص الغاز 36 وزير التعليم يوجه بالشروع في مسارات

2وبرامج الدراسات األولية والعليا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــدت اللجنة املاليــة النيابية، 
تأمني رواتب املوظفــني في العام 
املقبل علــى وفق قاعــدة صرف 
1 / 12، مشــيرة الــى ان بإمكان 
مجلس النواب اصدار قوانني ميكن 
بواسطتها تغطية النفقات حتى 

من دون حكومة.
وقال عضــو اللجنة جمال كوجر، 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد 
امس االحــد: »ال توجد أزمة رواتب 
في العام املقبل كما يشــاع وإمنا 
ســتمضي على قاعــدة صرف 1 
قصده  »ما  أن  12،«مســتدركاً،   /
رئيس البرملــان هــو أن الباد قد 

تشــهد أزمة مالية، إذ إن تطوير 
االقتصــاد وإدارة البلــد اقتصاديا 
وخلق فرص عمــل ودعم القطاع 
ستراتيجية  مشاريع  وبناء  اخلاص 
وتقدمي  التحتية  بالبنى  واالهتمام 
مشكلة  وحل  للمواطن  اخلدمات 
الكهرباء وغيرها، كلها أمور حتتاج 
إلى غطــاء مالــي وقانوني وهذا 
الذي حتــدث عنه رئيــس البرملان 

محمد احللبوسي«.
وأضاف عضو اللجنــة ، أن »هذه 
األمور حتدث في حال بقاء البرملان 
معطــا ولكــن في حــال عودة 
البرملــان لعملــه حتى مــن دون 
حكومة تقدم املوازنة، فإن البرملان 

على  قـوانـني  يستطيع طــــرح 
غــرار قـانـــون األمـن الغذائي«، 
مشــيرا إلــى أن »البرملــان ميكن 
أن يطــرح قانونــا أو اثنــني تتم 

بواسطتهما تغطية النفقات«.
وأشار كوجر، إلى أن »ارتفاع أسعار 
النفــط لن يفيد البــاد، لكونها 
الدولة  إلـــى  مجرد مبالغ تدخل 
من دون االســتفادة منها، بسبب 
عدم وجود ميزانية لصرف املوارد«.

وكان حذر رئيــس مجلس النواب 
األول  أمــس  احللبوســي  محمد 
الســبت من أنه وبانتهاء السنة 
املالية ال ميكن صرف مبالغ مالية 

جلميع املفاصل، ومنها الرواتب.

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد رئيس مجلس أعيــان الصابئة 
املندائيــني غامن هاشــم امس االحد، 
أنهــم مضطهــدون وماحقون من 
عصابات »إجراميــة محمية«، مبيناً 
أن هجرتهم من العراق »مســتمرة«، 
»اإلنصاف  بالنســبة لهم هو  واحلل 

السياسي«. 
وقال هاشــم في تصريحات تابعتها 
الصباح اجلديــد: »نحن مضطهدون 
اضطهاداً كاماً، سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً ووظيفياً«، مشــيراً إلى أن 
الصابئــة املندائيــني »ماحقون من 
قبــل عصابات إجراميــة )محمية(، 
ألنهم قتلوا من أبنائنــا الكثير ولم 

2003، دون  إلى احملاكمة منذ  يقدموا 
معرفة السبب وراء ذلك«. 

وذكر أن هجرة الصابئــة من العراق 
»بــدأت منذ التســعينات بشــكل 
خفيــف نظراً لألوضــاع االقتصادية 
آنذاك«، معتبراً الدميقراطية في الباد 
»شــكلية ومبنية علــى الطائفية  
والقومية واإلثنية وليست دميقراطية 

سياسية حقيقية«. 
وأورد هاشــم: »هاجر %70 من أبنائنا 
إلى اخلارج، غالبيتهم في أســتراليا 
بالدرجــة األولــى، وتليها الســويد 
وفرنســا وهولندا وأميــركا وغيرها، 
كمــا تتواجد نحــو 2000 عائلة في 
األردن، وفــي تركيا نحــو 200 – 300 

عائلة، بينما تتواجد عوائل أخرى في 
االمارات ومصر، وفي سوريا هناك 50-

60 عائلة محاصرة منذ 2010«.
وبنّي أن الهجرة من العراق »مستمرة 
بســبب االضطهــاد«، مضيفــاً أن 
مجلس أعيــان الصابئــة املندائيني 
 2010 عــام  سياســياً  »ســّجل 
واضطهد من قبــل املفوضية العليا 
الدالئل  لانتخابــات، رغــم تقــدمي 
وبحســب البطاقــة التموينية حتق 
لهم ثاثة مقاعد في بغداد والبصرة 
والعمــارة، وانهم لم يأخذوا ســوى 
مقعد فــي العاصمــة، وحتى ذلك 
األحــزاب«.  عليه  تتدافــع  املقعــد 
الوحيد  الديني  أن معبدهم  وكشف 

بالعــراق هو »منــدي« فــي بغداد، 
رغم تواجدهم فــي عدة محافظات 
منها ديالى واألنبــار واحللة، وهو بناء 
السياحة  وزارة  قبل  من  »مســتأجر 
منذ عشرين سنة وسينتهي العقد 
هــذه الســنة«، وعلــق علــى ذلك 
بالقول: »نحن نعبد اهلل بإيجار«. غامن 
هاشم، كشــف أن الطبقة املثقفة 
واألكادميية فــي الصابئة، من أطباء 
ومهندسني وأســاتذة جامعيني، قد 
هاجروا إلى خارج العراق، مشيرا الى 
وجود »هدف« وراء ممارسة االضطهاد 
أعيان  رئيــس  أشــاد  عليهم.كمــا 
حكومة  بــدور  املندائيني  الصابئــة 
إقليم كوردســتان في رعاية أبنائهم 

وبناء »مندي« لهم للعبادة في أربيل 
حيث  وظيفيــة،  درجات  ومنحهــم 
يعمل غالبية أبنائهم كصاغة ذهب، 
إلى جانب صناعة الســفن واألدوات 
الزراعية. هاشم أورد ان عدد الصابئة 
بالعراق سابقا كان يتراوح بني »300-

ألفاً، لهذا كانت مستحقاتهم   350
ثاثة مقاعد«، مشيرا الى أن عددهم 
اآلن »ال يتجاوز خمسني ألفاً في كل 

احملافظات ». 
 ورأى رئيس مجلــس أعيان الصابئة 
يكمن  الوضاعهم  احلل  أن  املندائيني، 
في »اإلنصاف السياســي« الذي من 
املمكن أن يحصلــوا من خاله على 

حقوقهم الوطنية.

 ال ازمة في رواتب العام المقبل ويمكن 
تغطية النفقات بقوانين مستحدثة

رئيس مجلس اعيان الصابئة المندائيين:
نعاني االضطهاد وتالحقنا عصابات إجرامية »محمية»

المالية النيابية :أكثر من 70 % منهم غادروا البالد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امس  تشــرين  دعا محتجو 
إلــى  املواطنــني  األحــد، 
اخلــروج بتظاهــرات عارمة 
فــي العاصمة بغــداد ضد 
الطبقــة السياســية يوم 
اجلمعة املقبل، مشيرين الى 
في  اجلذري  التغييــر  ضرورة 

العملية السياسية للباد.
واورد بيان صادر عن »محتجي 
العــراق« بعنــوان »اخلطوة 
القادمــة«: »اليوم نشــهد 
للتغييــر  مبــادراٍت  طــرح 
اجلذري للوجوه التي شاركت 
بحكــم البلد مــا بعد عام 
2003 ، مبادرات شــفهية ال 
نعرف آلية حتقيقها في ظل 
الكتل  بني  القائــم  الصراع 
السياســية، لكننا وتأكيداً 
بضرورة  متســكنا  على  منا 
التغيير اجلــذري الذي لطاملا 
نادينــا بــه ، فإننا ســننزل 
بقوة يــوم اجلمعــة املقبل 
الغليان  #جمعة  وسم  حتت 

الشعبي«.
خال  »سيتم  للبيان:  ووفقا 
األيام رســم خارطة  هــذِه 
طريق واضحة املعالم للعبور 

بالبلد الى بر األمان ، وسيتم 
التظاهرة  خال  من  طرحها 
اجلميع  وليعلــم   ، حصــراً 
لن  فوالذيٍة  عزميًة  منتلك  إننا 
لدماء  اإلنتصــار  حتى  تلني 
شهدائنا وشعبنا املظلوم«.

ودعا البيان »حشود االغلبية 
ابناء شــعبنا  الصامتة من 
لكسر طوق صمتها واخلروج 
افواجاً من اجل نصرة الوطن 
جنباً  الشــعب  صوت  ورفع 
الى جنب مع بقية اخوتهم 
لنقــول كلمتنــا ولنؤكــد 
للجميع أن للعراق رباً وشعباً 
يحميــه ، وذلك يوم اجلمعة 
املقبــل في متام اخلامســة 
عصراً في ســاحة النسور« 

في العاصمة بغداد .
ويأتي هــذا املوقف بالتزامن 
مع دعوة املقــرب من زعيم 
التيــار الصــدري مقتــدى 
بـ«وزيــر  امللقــب  الصــدر، 
محمــد  صالــح  القائــد« 
إلى عدم مشاركة  العراقي، 
جميع األحزاب السياســية 
مبــا فيها التيار نفســه في 
االنتخابات املقبلة وتشكيل 

احلكومة.

تحشيد تشريني لتظاهرات
عارمة يوم الجمعة المقبل 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

تأكيــدا واســتكماال ملتطلبات 
احلالــي  الدراســي  العــام 
واســتعدادا للعــام الدراســي 
وحرصــا   2023/2022 اجلديــد 
اإليجابي  األداء  مؤشــرات  على 
العالي  التعليم  مؤسسات  في 
والبحــث العلمــي فقــد وجه 
والبحث  العالي  التعليــم  وزير 
كاظم  نبيل  الدكتــور  العلمي 
عبد الصاحــب اجلامعات كافة 
بتهيئة إجراءات املباشرة اإلدارية 
للمالكات التدريســية في األول 
والشــروع  املقبل  أيلــول  مــن 
واالســتعدادات  باملســارات 
األولية  الدراسات  في  األكادميية 

والعليا.
ووجــه الوزيــر بتنفيــذ برامج 
ومتطلباتها  العليا  الدراســات 
وتوقيتاتهــا للعــام الدراســي 
2023/2022 الــذي يبدأ الفصل 
الدراسي األول منه في الرابع من 
أيلول املقبل علــى وفق التقومي 
اجلامعــي املعتمــد وتكثيــف 
وامتام إجــراءات التطوير اخلاصة 
ومختبراتها  اجلامعيــة  بالبيئة 
وقاعاتها ومساحاتها اخلضر في 
املؤسسة  ضوء سياسة وخطة 
التعليمية اجلامعية واشتراطات 
األكادميية  والســمعة  اجلــودة 
 2023/2022 الدراســي  للعــام 
اللوجستية  املستلزمات  وتوفير 
واخلدميــة المتحانــات الــدور 
الثانــي املقررة فــي الثالث من 
أيلــول املقبــل وتوفيــر كامل 
الدعم ألبنائنا الطلبة خالل مدة 
االختبارات التــي متتد الى غاية 
السابع عشر من الشهر نفسه.
من جهــة اخــرى وحرصا على 
تقدمي احللول العلمية واملعاجلات 
املباشــرة ودعمــا ملؤسســات 
القطاع العام واخلاص تعلن وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 
استكمال منصتها اإللكترونية 
التي تضم  التطبيقية  للبحوث 
أكثــر من أربعني ألف مشــروع 
املؤسســات  ربط  علمي بهدف 
كافة مــع اجلامعــات العراقية 
ومراكز بحوثهــا العلمية لرفد 
مجاالتهــا التنمويــة والريادية 
بالدراســات اجلامعيــة القابلة 
اجملاالت  فــي مختلف  للتطبيق 

اخلدمية.

ووفــرت املنصــة اإللكترونيــة 
خاصــة  تطبيقيــة  مشــاريع 
بالبيئة الصحية بلغت خمسة 
آالف وثالثمئة وخمســا وثمانني 
بحثا علميــا، واثنني وثالثني ألفا 
وســتمئة وثمانيــة وتســعني 
بحثا في مجــال خدمة اجملتمع 
بلغت  فيما  العراقي،  واالقتصاد 
البحوث اخلاصــة بتطوير البنى 
التحتية ألفــني وثمامنئة واثنني 

وخمسني مشروعا بحثيا.
العلمية  بسياســتها  وعمــال 
وزارة  فإن  األكادمييــة  وبرامجها 
والبحــث  العالــي  التعليــم 
املراحل  أجنــزت  قــد  العلمــي 
تشرف  التي  للمنصة  اإلجرائية 
والتطوير  البحــث  دائرة  عليها 
ht tps : / /appres . rdd.edu. (
iq( وباتت البحــوث التطبيقية 
جاهزة للتنفيذ وربط املشكالت 
باحللول البحثية في املؤسسات 

كافة.
وكانــت هيئة الرأي فــي الوزارة 
الذي  السابع  اجتماعها  عقدت 

ترأســه وزير التعليــم بحضور 
املالك املتقدم ورؤساء اجلامعات.

وأكد وزير التعليم في مستهل 
االجتمــاع على أهمية املســار 
وتقدمي  للجامعات  املؤسســي 
املستوى املناسب من جودة األداء 
الرؤية  وفق  اجملتمع على  وخدمة 
الذي  األكادميــي  والتخطيــط 
تضطلع به مجالس املؤسسات 
اجلامعية وكلياتها وأقســامها 

وفروعها العلمية.
وناقش أعضاء هيئة الرأي احملاور 
األعمال  املدرجــة على جــدول 
اخلاصة  القــرارات  على  وصوتوا 
من  األوائــل  الطلبــة  بقبــول 
 %  10 بنســبة  املوانئ  معهــد 
مــن خريجي قســمي تقنيات 
املوانئ وإدارة املوانئ في الكليات 
التقنيــة الهندســية ضمــن 
واملوافقة  التقنيــة  اجلامعــات 
على تعدد احملــاوالت االمتحانية 
األوليــة  الدراســات  لطلبــة 
الناجحــني بالتحميل على وفق 
 134 االمتحانيــة  التعليمــات 

لســنة 2000 املعدلــة.  كمــا 
ناقش اعضاء الهيئة اســتمرار 
للعــام  التقوميــي  االمتحــان 
2023/2022 جملموعة  الدراســي 
وكليــات  الطبيــة  الكليــات 
االمتحان  واعتمــاد  التمريــض 
املراحــل  لطلبــة  الشــامل 
املنتهية للطب وطب األســنان 
تقنيات  اختصــاص  وشــمول 
باالمتحان  الطبيــة  اخملتبــرات 
التقوميي خالل العام الدراســي 
املقبل ومعاجلــة حاالت الطلبة 
احلاصلني على شهادات جامعية 
التخصصات  أولية في مختلف 
ممن تخرجوا مــن اجلامعات غير 
الواردة في األدلــة املعتمدة من 
الســنة  التحاقهم في  خــالل 
األخيرة ضمن تخصص الدراسة 
في اجلامعــات العراقية وضمن 
املــوازي  وضوابــط  تعليمــات 
الرصانة  واعتماد معايير  الدولي 
االستمارة  في  عليها  املنصوص 
البعثات  دائــرة  املعتمــدة لدى 
والعالقات الثقافية في التعامل 

مع جامعات الدول التي تربطها 
مــع العــراق اتفاقــات وبرامج 
والتعــاون  الثقافــي  للتبــادل 

العلمي واألكادميي املشترك.
ووجــه وزيــر التعليــم خــالل 
االجتماع اإلدارات اجلامعية كافة 
بدعم التدريسيني ومتكينهم من 
ارتقاء منصــات البحث العلمي 
في داخل العراق وخارجه ومراعاة 
واجملتمعية  األكادميية  مكانتهم 
مقتضيــات  علــى  والتأكيــد 
وطرائق  والتعلم  التعليم  جودة 
ومتابعــة  احلديثــة  التدريــس 
النظرية  املناهــج  متطلبــات 
والعملية واخملتبرية والســريرية 
وتطويرهــا  والتطبيقيــة 
وضرورة إدامــة البيئة اجلامعية 
واحترام  اخلضراء  ومســاحاتها 
االكادميية  واألعراف  الســياقات 
بتعليمــات  النظــر  وإعــادة 
الورش  وعقد  العلمية  الترقيات 
بهذا الشــأن وتقدمي التوصيات 
واملقترحــات الالزمة التي تؤمن 
حتقيق الهدف املنشود على وفق 

املنظور العلمي الدقيق وتطبيق 
هوية  على  واحملافظــة  القوانني 
األكادميي  ومســارها  اجلامعات 
بالتوقيتات  وااللتزام  املســؤول 
املرسومة للعام الدراسي اجلديد 
2023/2022 في الدراسات األولية 
والعليــا ومواعيــد االمتحانات 
ومتعلقات  مستلزمات  وتهيئة 
اختبــارات الــدور الثاني وتقدمي 
الدعــم الكامل للمؤسســات 
التربوية في أداء اختبارات طلبة 
الســادس االعــدادي واالهتمام 
الرســمية  اإللكترونية  باملواقع 
فيها  النشــر  وإدارة  للجامعات 
استنادا الى مقتضيات النشاط 
للمؤسســة  املهني  العلمــي 
واالهتمام مبستوى  وتشكيالتها 
املتابعة وحتقيق  األداء لعناصــر 
التكامــل مــن القــوة األمنية 
املنشآت  املســؤولة عن حماية 
ومراجعة خطة االســتحداثات 
أفــق  وحتديــد  التخصصيــة 
سوق  مؤشرات  حسب  اخملرجات 

العمل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املهندس  املائية  املــوارد  وزير  أجرى 
مهــدي رشــيد احلمدانــي جولة 
ميدانية لألطالع على سير األعمال  
مبشروع أنشاء  محطة ضخ الثرثار 
العائمة في محافظة األنبار/ قضاء 
الفلوجة  يرافقه املستشار الفني 
للوزارة وعدد مــن املديرين العامني 
ومديري  تشكيالت الوزارة العاملني 

في احملافظة.

وقال الوزيــر خالل الزيــارة أن هذا 
املشــروع من املشاريع املهمة التي 
اعتمدتهــا الــوزارة ضمــن حلول 
معاجلة الشــحة املائية املستمرة 
منذ ثالثــة مواســم متتالية من 
خــالل نصــب مضخــات عائمة 
الثرثار  بحيرة  لألستفادة من خزين 
لتعزيــز الواردات املائيــة في نهري 
دجلــة والفرات وزيــادة التصاريف 

فيهما . 

وأضــاف الوزير احلمدانــي إن هذه 
األجراءات تأتي ضمن أجراءات الوزارة 
ملعاجلة شــح املياه مبيناً أن الزيارة 
تأتي لألطــالع على أعمــال تعومي 
أســتكمال  املزمع  ومن  املضخات 
التوقيتات  املضخات خــالل  نصب 
احملــددة لتعزيز نهري دجلة والفرات 

من بحيرة الثرثار .
وأثنى وزير املوارد املائية على جهود 
العاملــني في املشــروع  لعملهم 

تنفيذ  علــى  وحرصهم  الــدؤوب 
املعمول  املواصفات  ضمن  األعمال 
بها.وعلــى دور القــوات األمنيــة 
مساندة  في  الشــعبي  واحلشــد 
مــالكات الــوزارة العاملــة فــي 
جميع احملافظات  ، مشــيراً آلى أن 
بحملة  مســتمرة  الوزارة  مالكات 
إزالة التجــاوزات برغم الصعوبات 
واألعتــداءات التــي تتعــرض لها 
مــالكات الوزارة داعيــاً احلكومات 

احمللية الــى دعم مــالكات الوزارة 
بحملة إزالة التجاوزات .

أن مشــروع  بالذكر  مــن اجلديــر 
إنشاء محطة ضخ الثرثار العائمة 
يتضمــن حفر قناة بطــول 2,200 
إزالة  الثرثــار مع  كم داخل بحيرة 
الترســبات من حــوض املضخات 
وعلى منســوب 40  والى منسوب 
34 مع أستمرار تقوية سداد حوض 
املضخــات العائمة فضال عن إزالة 

الترســبات من القناة الرئيســية 
لناظم الثرثار وبأســتخدام اآلليات 
األغراض  متعــددة  التخصصيــة 
بة لغرض األســتفادة مــن خزين 
بحيرة الثرثار فــي زيادة التصاريف 
املائية لنهــري دجلة والفرات ويتم 
تنفيذ  دائرة  العمل من قبل  تنفيذ 
أعمال كــري األنهر/موقع الفلوجة 
العامة  الهيــأة  مــع  وبالتعــاون 
لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  املُديريــة  كشفـــت 
للتنمية الصناعية التابعة لوزارة 
الصناعة واملعادن عن منح ) ١٠٣ 
( إجازات حتت التأســيس إلقامة 
ِخالل  جديدة  صناعية  مشــاريع 

شهر متوز املاضـي . 
وأفصح ُمدير عام املُديرية عزيـــز 

الصناعــات  ان  عبـــد  ناظـــم 
الغذائيــة أحتلــت املرتبة األولى 
بعــدد ) ٣٢ ( إجــازة لُتضاف إلى 
املشــاريع األخرى للقطاع اخلاص 
التي متيزت برصانة وجودة اإلنتاج 
لشــتى أنواع املُنتجات الغذائية 
، ُمشــيراً إلى ان جزء من إجازات 
التأسيس املمنوحة ِخالل الشهر 

املذكور تعود ملشــاريع الشــباب 
املُديرية  ُمبــادرة  ِضمَن  اخلريجني 

لدعم اخلريجني .
واضــاف أن املُديريــة أجرت ِخالل 
الشــهر ذاتــه كشــوفات دورية 
اجمُلازة  الصناعية  املشــاريع  على 
لديها بلغــت ) ٢٠٩ ( مشــاريع 
موزعــة على جميــع  احمُلافظات 

ملُتابعــة ســير عمليــة اإلنتاج 
املشــاريع  إحتياجات  ومعرفــة 
بغيــة توفيرها وبحســب قانون 
اإلســتثمار الصناعي رقم ) ٢٠ ( 
لســنة ١٩٩٨ ، الفتاً إلى ُمواصلة 
جهــود املُديريــة فــي ُمتابعــة 
تخصيــص قطع األراضــي التي 
تُقام عليها املشــاريع الصناعية 

بلغت  احمُلافظات حيث  في عموم 
ِخالل شــهر متوز املاضــي ) ٤٥ ( 
تخصيصا تبوأت ُمحافظة نينوى 
 ( األولــى بحصولها على  املرتبة 
١٢ ( تخصيــص تلتها ُمحافظة 
البصرة بـ ) ٦ ( تخصيص بعدها 
واألنبار  وكربالء  بغداد  ُمحافظات 
بعــدد ) ٤ ( تخصيص لكل منها 

ديالى  ُمحافظــات  إلــى  إضافة 
وواســط وكركــوك بعــدد ) ٣ ( 
فيما  منهــا  لــكل  تخصيــص 
حصلت ُمحافظات ميسان وبابل 
علــى ) ٢ ( تخصيص لكل منها 
والنجف  الديوانية  وُمحافظــات 
األشــرف حصلت كل منها على 

تخصيص واحـد .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التجارة اســتمرار فروع و 
مواقع الشركة العامة لتجارة احلبوب 
جتهيــز املطاحن االهليــة واحلكومية 
باحلصــص املقررة من احلنطة للحصة 
احلنطة  مناقلة  جانب  إلى  اخلامســة 
احمللية بني املواقع لتعزيز خزين احلنطة 

املقررة املطاحن .  
وأوضح مديــر عام الشــركة العامة 
لتجــارة احلبــوب محمد حنــون كرمي 
ان مالكاتنــا العاملــة فــي كركوك 
املطاحن  جتهيــز  واصلت  والديوانيــة 
باخللطة املعتمدة للحصة اخلامســة 
إلى جانب تســلم ســايلو خــان بني 
ســعد احلنطة الواردة من فرع كركوك 
واســتمرار فروع كركوك و واسط من 

مناقلة احلنطة إلى احملاور احملددة ،
العامله  الفنيــة  إلــى مالكاتنا  وبني 
احملافظة   مطاحن  جهزت  كركوك  فرع 
بكميــة )144،240( طنــا وبواقــع )6( 
ســيارات ، فيما واصل فــرع الديوانية 

جتهيز املطاحــن باحلصة اجلديدة حيث 
بلغــت الكميــة اجملهــزة ٨٨٧٧ طن ، 
مشيرا الى ان فرع واسط واصل  جتهيز 
املطاحن  احلكوميــه واألهليه الدفعه 

الثالثه من احلنطة املقررة    من سايلو 
نهاية األسبوع  الصويره وخالل عطلة 
وبلغت الكمية  اجملهزه )397.320( طنا 
. وكشــف حنون عن موقف صومعة 

خان بني ســعد ليــوم ٢٠٢٢/٨/٢٧ مت 
استالم كمية ) ٢٢٦.٨٢٠ ( طنا حنطة 
محلية محولة  من فرع كركوك بواقع 

) ٦ ( سيارات .

من جانــب آخر أكد  حنون اســتمرار 
مناقلة احلنطــة احمللية من مواقع فرع 
كركوك ان الكميــة التي مت مناقلتها 
إلى ســايلو التاجي بلغت  )445،840( 
طنــا وبواقــع )11( ســيارة والكمية 
التــي حولت إلى ســايلو خــان بني 
سعد)425،760( طنا وبواقع)12( سيارة 
و بلغــت الكمية إلى ســايلو الدورة 
)470،820( طنــا وبواقع )11( ســيارة ، 
اضافة حملور ســايلو خان ضاري بكمية 
بلغــت )47،560( طنا وبواقع ســيارة 
واحدة. واشار الى أستمرار فرع  واسط 
مبناقلــة احلنطة من ســايلو الصويره 
الكمية  وبلغت  الرصافه  الى ســايلو 
)196.940( طنــا )11(شــاحنة ، فيما 
مت مناقلــة احلنطة من مركز تســويق  
النعمانيــة األول الى ســايلوالبصرة 
بكمية)3627.140( طنا )80( شــاحنة 
ليكون مجموع مامت مناقله من  الفرع 
خــالل اليومــني )3824.080( طنا )91( 

شاحنة. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
دائرة  تنفيذا لتوجيهات مدير عام 
العمــل والتدريب املهني في وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمــل 
رائد جبار باهــض واصلت اللجان 
القانونية املكلفة بتعديل مسودة 
قانون العمل رقم 37 لسنة ٢٠١٥ 
باشراف معاون املدير العام لشؤون 
عباس  فاضــل  عبــاس  العمــل 
إعداد هذه  في  الشركاء  وبحضور 
القانونية في  اللجان  املسودة من 
املهنية  والسالمة  الصحة  دائرتي 
االجتماعي  والضمــان  والتقاعد 
ملفــردات  مناقشــتها  للعمــال 
آنفا مبــا يتالءم  القانــون املذكور 
في خدمة املســتفيدين منه من 
والعمال  العمــل  عــن  الباحثني 
املضمونــني علــى حــد ســواء. 
هــذا وتناولت اللجــان القانونية 
املكلفة بتعديل القانون اإلشــارة 
إلــى مفــردات القانــون الواجب 
تعديلها منها عــدم جدوى وجود 
مكاتب التشغيل وحتت مسميات 

مختلفة كون األســاس في ذلك 
هي اقســام خدمات التشــغيل 
الرسمية املرتبطة بهيكلية دائرة 
العمل والتدريب املهني فضال عن 
تغيير مفــردة العمال إلى باحثني 
بعض  واملثبتــة في  العمــل  عن 
إلى مفاحتة  القانون والدعوة  مواد 
هيئة االســتثمار بخصوص الزام 
عن  الباحثني  لتشغيل  الشركات 
القانونية  التشغيل  بالية  العمل 

املتبعة .
اضافة إلى اإلشارة للسن القانوني 
العمل  عــن  للباحث  املســموح 
وتعديل املدة القانونية للمطالبة 
بالتعويــض من ٣ ســنوات إلى ٥ 
سنوات وتشديد املطالبة بالتركيز 
على حمايــة حقوق املرأة العاملة 
والتعديــل املناســب لوضعهــا 
يحميهــا من  الــذي  املعيشــي 
االســتغالل أو التعنيف واإلساءة 
أو الطــرد والصــرف مــن العمل 
وألســباب مختلفة قــد التكون 

صحيحة في اغلب احلاالت . 

وزير التعليم يوجه بالشروع في مسارات
وبرامج الدراسات األولية والعليا

وجه وزير التعليم 
العالي بتهيئة 

إجراءات المباشرة 
اإلدارية للمالكات 

التدريسية في األول 
من أيلول المقبل 

والشروع بالمسارات 
واالستعدادات 

األكاديمية في 
الدراسات األولية 

والعليا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن مجلس اخلدمة العامــة االحتادي امس 
االحد تخصيص 3791 درجة لتعيني العلوميني 

في 2022.
وقال رئيس اجمللس محمود التميمي، في بيان 
ان :”3791 درجة خصصت هذه السنة لتعيني 
العلوميني ضمن الدرجات املســتحدثة لوزارة 

الصحة”.
واشار الى “إجراءات توظيف حملة الشهادات 
العليا واألوائل في مراحــل متقدمة”، منوها 
الى “اكمال ديوان الرقابة عمله هذا األســبوع 
او بداية األســبوع املقبل وارســال األســماء 

املتقاطعة إلى اجمللس”.
الرسمي باســم اجمللس، وسام  الناطق  وكان 
اللهيبي، اكــد ان اجمللس قد اكمــل اجراءات 
املصادقة على اســماء االحتياط من الكليات 
الســاندة )العلوميني( بعد ان ارســلت وزارة 

الصحة اسماء الذين لم يباشروا بالتعيني .

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك وزير الزراعة املهندس محمد اخلفاجي 
والزراعة  االغذية  اقامتها منظمة  باحتفالية 
لألمم املتحــدة “الفاو” في محافظــة نينوى، 
لتوزيع معدات تســويق وشهادات تدريب على 

تصنيع منتجات األلبان.
وأكد اخلفاجي على إســتمرار الوزارة بالعمل 
اجلاد من أجل اإلرتقــاء بالواقع الزراعي، فضالً 
عن تذليل املعوقات التي تواجه تقدم وتطوير 
القطــاع الزراعي مــن خالل وضــع اخلطط 
والبرامج العلمية التي تســهم بزيادة اإلنتاج 
احمللي وتوفيــر املســتلزمات الضرورية لدعم 
االقتصاد الوطني وحرصها على تقدمي الدعم 
الثروة  ومربــي  واملزارعني  للفالحــني  الكامل 

احليوانية.
  وأشاد اخلفاجي بدور منظمة الفاو في إنشاء 
املشــاريع التنموية في محافظة نينوى، فيما 
أوضح مكانة بعشــيقة من خــالل متثيلها 
بزراعة  واشــتهارها  املتنوع  العراقي  للطيف 
الزيتــون، حيث أبدى ســيادته دعمه الكامل 
لهذا احملصول واصــدار التعليمات واإلجراءات 
املناسبة من أجل زيادة اإلنتاج كماً ونوعاً دعماً 

لالقتصاد الوطني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط ان جتهيز املواطنني بالبنزين 

“السوبر” سيكون ابتداًء من ايلول املقبل.
وذكر اعالم الوزارة في بيــان نقالً عن مدير عام 
الشركة، حســني طالب، إن “وزارة النفط قررت 
طرح  منتج ثالث من البنزين املســتورد )سوبر 
عالي النقاوة(،  لتجهيــز مركبات املواطنني به 

بدءا من األول من شهر أيلول املقبل “.
وأضاف طالب، أن “الشــركة تهدف الى جتهيز 
املركبات احلديثــة  بالبنزين املســتورد  “عالي 
النقــاوة”، موضحاً أن “هذا املنتــج من البنزين 

مستورد بالعملة الصعبة”.
ولفت إلى أن “ســعر اللتر الواحــد  هو “1000 
دينــار، مع توفر الدعم احلكومي   بقيمة  “ 400 
دينار “ بإحتساب  سعر استيراده  “1.400 دينار” 
. ، مشــيرا إلى أن “الســعر خاضع للمراجعة 
أســعار  ومتغيرات  تطورات  بحســب  الدورية 

السوق العاملية،
وتابع املدير العام “مت تخصيص عدد من  احملطات 
لتجهيــز املركبات بالبنزين الســوبر ، حيث مت 
حتديد محطتني في بغداد ، قابلة للزيادة ، واحدة 
في جانــب  الرصافة وهي محطة موســى بن 
نصير، واألخرى في الكرخ وهي محطة الرسالة 
احلكوميــة في منطقــة املنصور، أمــا بقية 
احملطات فســتقوم بتجهيز املركبات  بالبنزين 
احملسن بسعر “450 دينار” للتر ، والبنزين املمتاز 
بسعر “650 دينار “للتر ، أما في  احملافظات فقد 

مت تخصيص  محطة واحدة قابلة للزيادة . 

مجلس الخدمة: 3791 
درجة خصصت لتعيين 
العلوميين في 2022

العراق يشارك باحتفالية 
منظمة االغذية
 والزراعة الفاو”

النفط تطرح بنزين السوبر 
مطلع أيلول بسعر 1000 

دينار للتر الواحد

وزير الموارد المائية يتفقد سير األعمال في محطة ضخ الثرثار العائمة

التنمية الصناعية .. ) ١٠٣ ( إجازات لمشاريع جديدة ِخالل شهر تموز الماضي 

فروع كركوك والكوت تعزز خزين المحافظات بحنطة البطاقة التموينية

مواقع تجارة الحبوب تواصل تجهز المطاحن بالحصص المقررة للحصة الخامسة

التدريب المهني تواصل مناقشتها 
لمسودة تعديل قانون العمل 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات 
الناجتة عــن األمطار املوســمية التي بدأت 
في يونيو في باكســتان، وفــق آخر حصيلة 
أصدرتهــا الهيئة الوطنيــة إلدارة الكوارث 

األحد.
وقتل 119 شــخصا خالل الســاعات األربع 
والعشــرين األخيــرة، مــا يرفــع احلصيلة 
اإلجماليــة إلــى 1033 قتيال، فيمــا ال تزال 
األمطــار الغزيرة تهطل علــى بعض أنحاء 

البلد.
وطالــت الفيضانــات أكثر مــن 33 مليون 
باكستاني، كما دمرت نحو مليون مسكن أو 
أحلقت بها أضرارا جسيمة، بحسب احلكومة. 
وتسببت الفيضانات بإتالف أكثر من 80 ألف 
هكتار من األراضي الزراعية وتدمير أكثر من 
3400 كلم من الطرقات وجرف 149 جســرا. 
وتقول الســلطات إن فيضانــات هذا العام 
ميكن مقارنتها بفيضانــات عام 2010 التي 
كانت األســوأ على اإلطــالق، حني قتل أكثر 
من ألفي شخص وحاصرت املياه نحو ُخمس 
ســكان البالد. وتعتبر الســلطات أن سبب 
األمطار الهائلة واملدمرة هو التغير املناخي، 
مؤكــدة أن البــالد تتأثر بشــكل غير عادل 
بتداعيات املمارسات غير املسؤولة بيئًيا في 

أنحاء العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرحــت القائمــة باألعمــال في الســفارة 
اإلسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان بأن السفير 
التركي ســيقدم خطاب اعتماده في القدس، 
مثله مثل سفراء الدول األخرى، حسبما أفادت 

صحيفة “زمان” التركية. 
وقالــت ليليان في تصريحــات للصحفيني إن 
إسرائيل ســعيدة جدا بكل الدول التي قررت 
نقل ســفارتها إلى القدس، مشيرة إلى أنه ال 
توجد دول كثيرة قررت القيام بذلك في الوقت 
احلالي. وكانت تركيا وإسرائيل أعلنتا استعادة 
العالقات الكاملة وتبادل تعيني السفراء، بعد 
توترات فــي عام 2018 علــى خلفية االعتداء 
اإلسرائيلي على الفلسطينيني الغاضبني من 
قرار إعالن الرئيــس دونالد ترامب اعتراف بالده 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده 
إليهــا. وأضافت ليليان: “حلســن احلظ، نقلت 
الواليات املتحدة ســفارتها مــن تل أبيب إلى 
القدس، ولكن لكي نكون واقعيني، سيكون من 
غيــر الواقعي انتظار أن تصبح تركيا من أوائل 
الدول التي ســتقوم بذلك. آمل أن تنقل تركيا 
ســفارتها إلى القدس في املستقبل”. وحول 
موعد تعيني السفير، قالت: “آمل أن يكون ذلك 
في موعده ولن يســتغرق األمر ســوى بضعة 
وأشارت  العملية”.  أخرى وســتنتهي  أسابيع 
ليليان إلى أن من بني العقبات الرئيسية التي 
تواجــه العالقات اإلســرائيلية التركية وجود 
أنه  مكتب “حماس” في إسطنبول”، مضيفة 
“ليس سرا أن إســرائيل تتوقع من تركيا إغالق 

هذا املكتب وترحيل النشطاء من هنا”.

الف قتيل ضحايا األمطار 
الموسمية في باكستان 

إسرائيل: السفير 
التركي سيقدم خطاب 

اعتماده في القدس

متابعة ـ الصباح الجديد :
تواصلت املواجهــات بني اجملموعات 
املســلحة في العاصمــة الليبية 
اســتخدمت  حيــث  طرابلــس، 
األســلحة الثقيلة بغزارة، وســط 
كبيرة،  كثافة سكنية  بها  مناطق 
كما أسفرت عن مقتل 23 شخصا 

وإصابة العشرات بجروح.
الصفحات  مــن  العديد  ونشــرت 
الليبيــة عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعي، مقاطــع فيديو تظهر 
قذائــف تتســاقط علــى مبــان 
ســكنية في عدة مناطــق، بينما 
في منطقة  املواجهات  أشد  كانت 
باب بن غشير، حيث طال القصف 
العشــوائي عــددا مــن األبــراج، 
على  مستشــفيني  إلى  باإلضافة 

األقل.
23 حالة وفاة

وأعلنــت جهــات طبية رســمية، 
نتيجــة  قتيــال   23 ســقوط 
مدنيا،   17 بينهــم  االشــتباكات، 
وإصابــة 87 آخريــن، مشــيرة إلى 
29 مصابا من املستشفيات  خروج 

بعد تلقي الرعاية الطبية.
وفتحــت فــرق اإلخــالء التابعــة 
ملركز طب الطــوارئ والدعم ممرات 
العالقــة مبناطق  للعائالت  آمنــة 
شــدتها”،  “رغــم  االشــتباكات، 
لتلقي  أرقــام  عــدة  مخصصــة 

استغاثات املواطنني.  
عميد  املصري  األمني  اخلبير  ويقول 
ليبيا  إن  الســيد،  الديــن  ســعد 

تدفــع ضريبة عدم حســم ملف 
امليليشــيات واجملموعات املسلحة، 
وعدم تنفيذ القرارات الدولية بحل 
ودمج تلك اجملموعات، حيث شكلت 
على مدار عقد من الزمن شــبكة 
من املصالح واملزايا التي تسعى إلى 

الدفاع عنها.
الثقيلة  األسلحة  استخدام  ويعد 
التجمعات  وســط  واملتوســطة 
للقوانني  فاضحا  انتهــاكا  املدنية 
واألعراف الدوليــة، وقد يرقى األمر 
إلى درجة جرائم احلرب، وعلى اجملتمع 

الدولــي أن يقــف من أجــل إنهاء 
النزاع، وإنفاذ إرادة الليبيني ممثلة في 
مجلس النواب، اجلهة الشرعية في 
البالد، والذي اختار حكومة باشأغا 
إلدارة املرحلة احلالية، حسب اخلبير 

األمني.

وتشــير املعطيات إلى أن طرابلس 
تتجه إلى حرب شاملة، حيث تتوقع 
أن تزداد دائرة االشــتباكات لتشمل 
نطاق ما يعرف بـ”طرابلس الكبرى”، 
فيمــا تســعى القــوات الداعمة 
للحكومة منتهية الوالية إلى دفع 

القــوات املضادة خــارج العاصمة، 
وفق احمللل السياسي الليبي أحمد 

املهداوي.
كمــا  اآلن”،  للحــوار  مجــال  و”ال 
يتحدث املهداوي، الذي أشار إلى أن 
االحتكام اآلن للســالح، في حني ال 
املتحدة  يوجد موقف حقيقي لألمم 
من أجل التدخل وإيقاف املواجهات، 
حيــث تريد أن تبقــى بعيدا و”على 

احلياد” في هذا الصراع.
ودانــت الواليات املتحــدة “تصاعد 
العنــف” في طرابلــس، داعية إلى 
وإلى  النــار،  فــوري” إلطالق  “وقف 
بني  املتحدة  األمم  تيّسرها  محادثات 

األطراف املتصارعة.
لدى  األميركي  الســفير  وطالــب 
“بإنشــاء  نورالند،  ريتشــارد  لبييا، 
الضحايا  إلجــالء  إنســانية  ممّرات 
واملدنيــني احملاصريــن فــي تقاطع 
املوقف  تدهــور  مرجعا  النيــران”، 
سريعا إلى “اجلمود السياسي الذي 

استمر فترة طويلة”.
بريطانيــا  موقــف  كان  وباملثــل 
وإيطاليا، حيث دعا كل منهما إلى 
بالعاصمة،  اســتعادة االســتقرار 
وعبرت بعثــة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيا عن “قلقهــا العميق من 
ذلك القصف العشوائي باألسلحة 
املتوســطة والثقيلة فــي األحياء 
املأهولــة بالســكان املدنيــني، مما 
تسبب في وقوع إصابات في صفوف 
املدنيني وإحلاق أضرار باملرافق املدنية 

مبا في ذلك املستشفيات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عبرت سفينتان حربيتان أميركيتان 
تايوان امس األحد، على ما  مضيق 
أعلنت البحرية األميركية، في أول 
خطوة مــن نوعها منــذ أن أجرت 
غير  عســكرية  منــاورات  الصني 

مسبوقة في محيط اجلزيرة.
وأفادت البحرية فــي بيان أن عبور 
الســفينتني “يثبت التزام الواليات 
حرة  منطقة  أجــل  مــن  املتحدة 
ومفتوحــة في احمليطــني الهندي 

والهادئ”.
وأغســطس املاضي، أعلن مسؤول 
أميركي كبيــر، اجلمعة املاضية، أن 
الواليات املتحدة ستجري “عمليات 
عبــور بحرية وجويــة” في مضيق 
رغم  املقبلة”،  “األسابيع  في  تايوان 
التوتر بني واشنطن وبكني  تصاعد 
الصني  تعتبرها  التي  اجلزيرة  بشأن 
جزءا ال يتجزأ من أراضيها، حسبما 

نقلت فرانس برس. 
الرئيس  وأكد كبيــر مستشــاري 
كورت  آســيا،  لشــؤون  األميركي 
كامبــل، أن القــوات األميركيــة 
ســتواصل رغم التوتــر “التحليق 
واإلبحار والقيــام بعمليات حيثما 
يســمح القانون الدولي بذلك، مبا 
يتوافق مــع التزامنا الطويل األمد 

بحّرية املالحة”.
وأضــاف “هــذا يشــمل القيــام 
بعمليــات عبــور بحريــة وجوية 
تايــوان في  اعتيادية فــي مضيق 

األسابيع املقبلة”.
ولم يتطّرق إلى نوع االنتشار املؤازر 
“تعليق بشــأن  ال  قائال  للمناورات، 
طبيعة عمليات عبورنا عبر مضيق 

تايوان أو توقيتها”.
ولفــت كامبل إلى أن بالده ســترّد 
بشأن  الصيني  “االســتفزاز”  على 
التجارة  تعزيــز  مــن خالل  تايوان، 

مع اجلزيــرة املتمّتعة بحكم ذاتي، 
على أن تكشــف عن خطة جتارية 
بني واشــنطن وتايبيه خالل األيام 

املقبلة.

الصــني  إن  لصحفيــني  وقــال 
اســتخدمت الزيارة املثيرة للجدل 
األميركي،  النواب  مجلس  لرئيسة 
نانســي بيلوســي، إلى تايوان في 

سبيل محاولة تغيير الوضع الراهن 
في اجلزيرة.  

زيارة  أن بكني اســتخدمت  واعتبر 
بيلوسي ذريعة “لشّن حملة ضغط 

تايــوان حملاولة تغيير  مكثفة على 
الوضع الراهن فيها، معّرضة بذلك 
الســالم واالســتقرار عبر مضيق 
األوسع نطاقا  املنطقة  تايوان وفي 

للخطر”.
وتابع “بالغت الصــني في رّدها وال 
ومزعزعة  مســتفّزة  أفعالها  تزال 

لالستقرار وغير مسبوقة”.
األميركية  اإلدارة  أن  إلــى  وأشــار 
عالقاتهــا  “تعميــق  ســتواصل 
مع تايــوان، مبا في ذلــك من خالل 
مواصلة تعزيز عالقاتنا االقتصادية 

والتجارية”.
وأوضح “على ســبيل املثال، نطّور 
خارطة طريق طموحة للمفاوضات 
التجاريــة ننوي اإلعــالن عنها في 

األيام املقبلة”.
“لديها  واشــنطن  أن  إلــى  ولفت 
وســيظل لديها خطــوط اتصال 

مفتوحة مع بكني”.

بعدما اشتدت فيها لعلعة »الثقيل«
طرابلس تتجه إلى حرب شاملة

ليبيا تدفع ضريبة الميليشيات والمجموعات المسلحة

البحرية األميركية تسير سفينتين حربيتين في مضيق تايوان
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رقم االخطار
2022/67
من/ محكمة قوى االمن الداخلي الثانية/ املنطقة اخلامسة_ذي قار

الى املتهم الغائب ر.ع )احمد جاسم محمد عبود( املنسوب الى مديرية 
حماية املنشات والشــخصيات في بغداد ملا كنت متهما وفق املادة )5( 
من ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل لغيابك عــن مقر عملك بتاريخ 
2022/1/15 وحلد االن ومبا ان محل اختفائك مجهول اقتضى تبليغك بهذا 
اإلعــان على ان حتضر امام محكمة قوى االمن الداخلي الثانية املنطقة 
اخلامسة في ذي قار خال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعان في 
محل اقامتك وجتيب عن التهمه املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف 
جتري محاكمتك غيابيا وحتجــز اموالك املنقولة والغير املنقولة ويطلب 
من املوظفني العموميني القاء القبض عليك أينما وجدت تسليمك الى 
اقرب ســلطة حكومية والزام املواطنني الذيــن يعلمون مبحل اختفائك 
باخبار اجلهات اخملتصة استنادا للمادة 69/أوال وثانيا وثالثا واربعا من قانون 

أصول احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء احلقوقي
مرتضى هادي عبد علي
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان 

والبلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 53439
التاريخ: 2022/8/23

))إعالن اول((

تعلن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( املدرجة اوصافها 
ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعان في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني باملشــاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاه خال مدة 
االعان مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرها 20% ولكامل مــدة اإليجار من القيمة التقديرية مبوجب صك 
مصدق للمســتأجر واملنافس وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعان وفي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في 
مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام 
العمل الرســمية على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع هوية االحوال املدنية ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية
رئيس اللجنة
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محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة االولى/ مناقصة توفير دورات األعمال لتدريب موظفي شركة الواحة عام 2022
1st Announcement for Provision of Business Courses for Al-Waha Employees Training in 2022

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)021/SC/22( :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة توفير دورات األعمال لتدريب موظفي 
شــركة الواحة عام 2022 فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات، اجلامعات او املعاهد املتخصصة مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في 
املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعان للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي 

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

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

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

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة اإلنكليزية ويجب ان تكون مسجلة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )4000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )سنة( 

من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

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

العطاء.
5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:

أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(
ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(

ج ( خطاب الضمان بقيمة )4000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاه في ثاثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثاثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. موعد استام العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثاثاء املوافق 20\09\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 17\09\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

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

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

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

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

 eng.firas@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييات التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

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

إعالن للمرة االولى / مناقصة جتهيز مناقصة جتهيز مزيل الدهون )Degreaser( حملطة املعاجلة املركزية في حقل األحدب
1st Announcement for Provision of Supplying Degreaser for CPF in Ahdeb Oilfield

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

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز مزيل الدهون )Degreaser( حملطة املعاجلة 
املركزية في حقل األحدب فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية والعاملية واملكاتب املتخصصة  مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة 
عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعان للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق 

املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع. 
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

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

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

1.2. جلب عدم ممانعة غير منتهية الصاحية لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.
1.3. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق, وتقدمي عدم ممانعه نافذة  من الهيئة العامه للضرائب.

2. على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )7,000 $( بالدوالر األمريكي فقط، تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي 
ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن 

تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 أشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق 

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

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

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )7,000 دوالر أمريكي(

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

6. تقدمي ورقة بيانات سامة املادة MSDS للمادة املطلوبة في العرض الفني.
7. على جميع املتقدمني جتهيز منوذج للمادة املطلوبة في نفس موعد تسليم العطاءات, النموذج يكون على شكل 3 عبوات وكل عبوة حتوي ليس أقل من 100 ملل من نفس املادة, توضع عليها ملصقات 

تبني )معلومات املنتج, إسم الشركة املقدمة, وأسم املصنع أو الوكيل.(
8. موعد اســتام العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم االربعاء املوافق 2022/9/21 في الباب الرئيســي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد 
ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة 

التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
9. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قســم العقود قبل تأريخ 16\09\2022 بواســطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور او 

تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
10.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعان ألخر إعان عن املناقصة.

)ITB Documents( 11. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
ماحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في الفقرة رقم )1( او تقدمي وثائق منتهية الصاحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الازمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

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

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

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

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

مدة االيجارااليجار السنوياملساحةرقم العقارنوع امللك وموقعت

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م10722كشك في حي سومر1

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م8422كشك في سوق سومر2

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م8452كشك في مدينة الصدر3

سنة واحدة1،280،000 مليون ومائتان وثمانون الف دينار6،25 م6162كشك مشيد قرب التربية4

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م8702كشك مشيد في  االدارة احمللية5

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م9552كشك مشيد خلف السريع6

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م8292كشك مشيد في حي اور7

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م10502كشك مشيد في حي الشهداء8

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م10122كشك مشيد في حي سومر9

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م10492كشك مشيد في مدينة الصدر10

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6 م10162كشك مشيد في مدينة الصدر11

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م10222كشك مشيد في حي الشهداء12

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م10902كشك مشيدة قرب محطة السوق13

كشك في مدينة الصدر/ مقابل القسم 14
سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م2 1134اخلدمي

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م11472كشك في حي اريدو/ قرب الكراج15

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م432كشك مشيدة في مدينة الصدر16

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م742كشك في حي سومر قرب السوق17

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6،25 م4432كشك في االسكان القدمي18

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م752كشك مشيدة في حي سومر قرب السوق19

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م232كشك مشيدة في حي اريدو20

سنة واحدة900،000 تسعمائة الف دينار6،25 م122كشك مشيدة في حي اريدو21

سنة واحدة1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينار6،25 م42كشك مشيدة في شارع الزيتون22

سنة واحدة300،000 ثالثمائة الف دينار6،25 م782كشك مشيد في شارع احلبوبي23

سنة واحدة1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينار6،25 م682كشك في الكراج القدمي24

سنة واحدة1،350،000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار6،25 م12كشك مشيد في حي اور25

كشك مشيد في مدينة الصدر/ قرب 26
سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م11572محطة الغزالي

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م12452كشك في احلي الصناعي27

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م11892كشك في احلي العسكري28

كشك مشيد في مدينة الصدر قرب 29
سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م11762البازين خانه

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م11212كشك مشيدة في شارع الذرى30

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م11672كشك مشيدة داخل متنزه اجلزيرة31

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار6،25 م1062كشك مشيدة في حي الشهداء32



5 اعالن

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرفاعي

رقم اإلضبارة/ 125/خ/2022
التأريخ/ 2022/8/28 

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الرفاعي العقار تسلســل 
الرفاعي  الواقع فــي قضاء  التفيج   1136/11
والعائد للمدينه/ خمائل حسن باجي احملجوز 
لقــاء طلب الدائن/ رئاســة جامعــة ذي قار 
والبالــغ )142,320,000( مائــة واثنان واربعون 
مليون وثالثمائة وعشــرون الــف دينار فعلى 
الراغبني بالشــراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشر مســتصحب معه التأمينات البالغة 
عشــرة باملائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
التســجيل  رســم  وأن  العراقية  اجلنســية 

والداللية على املشتري.
مواصفات العقار

ملوقعــة ورقمة/ذي قار/قضــاء الرفاعي/خلف 
امللعب الرفاعــي الكبير شــارع فرعي ترابي 
غير مبلط تسلســل 1136/11 محلة التفيج 

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

الشاغل / غير مشغول
القيمة املقدرة: 90,000,000 تســعون مليون 

دينار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 2131/ج/2022
التاريخ: 2022/8/22

املتهم الهارب 
 ماجد عبد كاظم خريبط

م/ اعالن
حتية طيبة:

بالنظر الــى مجهولية محل اقامتك 
متهم  ولكونــك  احلاضــر  بالوقــت 
وفق  2131/ج/2022  املرقمة  بالقضية 
احكام املادة )434( من قانون العقوبات 
فقد تقــرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
امام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هذه احملكمــة في الســاعة الثامنة 
صباحا يوم 2022/9/28 وفي حال عدم 
غيابيا  احملاكمة  جترى  ســوف  احلضور 

بحقك وحسب األصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية 

دار القضاء في هيت 
محكمة جنح هيت

العدد/268/ج/2022
التاريخ/2022/8/28

الى/ املتهم الهارب
 بالل احمد إسماعيل حمد

م/ اعالن
اقــام املشــتكي )محمد حــامت مصلح( 
املرقمــة  الدعــوى  حســب  شــكواه 
والتي  هــذه محكمة  امام  268/ج/2022 
يطلب فيها محاكمتك لقيامك بإعطائه 
صك بدون رصيد وفق املادة  459 من قانون 
العقوبات وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
مبوعد  محليتــني  بصحيفتني  تبليغــك 
 2022/10/2 بتاريــخ  املصــادف  احملاكمة 
وعليك مراجعة احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبخالفه ســوف تتــم محاكمتك 
غيابيا وخالل ثالثون يوما من اليوم التالي 

للنشر وفقا للقانون.
القاضي 
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
ديوان محافظ واسط

العدد: 22442
التاريخ: 2022-8-28 

م/ تنويه 
احلقا بكتابنــا املرقم 22336 

في 2022-8-25 
)انشاء  مشــروع  رقم  يكون 
طريق قرية الديوانية اجلنوبية 
في قضــاء الصويرة ( املعلن 
مبوجــب كتابنا أعاله هو 47-

9-2022 وليــس  2022-9-50  
املنشور سهوا في اجلرائد لذا 

اقتضى التنويه مع التقدير
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1981/ج/2022
التاريخ: 2022/8/22

املتهم الهارب 
 علي ولي وسمه فلك

م/ اعالن
حتية طيبة:

بالنظر الــى مجهولية محل اقامتك 
متهم  ولكونــك  احلاضــر  بالوقــت 
وفق  1981/ج/2022  املرقمة  بالقضية 
احكام املادة )459( من قانون العقوبات 
فقد تقــرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
امام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هذه احملكمــة في الســاعة الثامنة 
صباحا يوم 2022/9/28 وفي حال عدم 
غيابيا  احملاكمة  جترى  ســوف  احلضور 

بحقك وحسب األصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري في سوق 

الشيوخ
تاريخ 2021/3/22 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد

بنــاء على طلــب املقدم الى هــذه الدائرة 
بتاريخ 2021/3/22 لتســجيل اجملدد العقار 
293_جنادة/292_جنادة/294_جنادة  تسلسل 
باســم املدعو عبد الكــرمي عبداهلل مؤنس 
مجددا باعتبار حائزا بصفــة املالك للمدة 
املذكورة  امللكية  تثبيــت  لغرض  القانونية 
متهيــدا للتســجيل وفــق احــكام قانون 
التســجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 
قررنا اعــالن هذا الطلب على كل من يدعي 
بوجود عالقــة او حقوق معينــة على هذا 
العقار تقدمي ما لديه الى هذه الدائرة خالل 
مدة ثالثني يومــا اعتبارا من اليــوم التالي 
لنشر هذا اإلعالن وكذلك احلضور في موقع 
العقار في الســاعة العاشــرة صباحا من 
اليــوم التالي النتهاء مدة هذا اإلعالن وذلك 
إلثبات حقوقه موقعيا في الكشــف الذي 
ســيجرى في اليوم املذكــور لغرض تثبيت 

امللكية املذكورة.
دائرة التسجيل العقاري في سوق 
الشيوخ  

 دائرة صحة بغداد الرصافة
اعالن تأجير كافتريا للمرة األولى

تعلن دائــرة صحة بغداد الرصافة عن ايجار كافتريا ملدة ثالث ســنوات 
في مركز تأهيل الطبي عن طريق املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار 
أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة احلضور في اليوم الثالثني من اليوم التالي لنشــر اعالن الساعة 
العاشرة صباحا واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التالي 

موعدا للمزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية :-
1- كتاب عدم ممانعة من الدخول في املزايدة من الهيئة العامة للضرائب 

نافذ لسنة 2022 باسم املشترك في املزايدة.
2- تأمينــات مببلغ )20%()1,742,400( مليون وســبعمائة واثنان واربعون 
الف واربعمائة دينار ال غير بصك مصدق او نقد يودع لدى محاسب املركز 

مبوجب وصل امانات.
3- هوية األحوال املدنية +بطاقة الســكن +البطاقة التموينية)اصل مع 
صورة( لن يسمح بدخول قاعة املزايدة اال املزايدين حاملي الشروط أعاله 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن الذي رست به املزايدة 

ونسبة 2% أجور خدمة.
ع/املدير العام

رئاسة جامعة ذي قار
شعبة العقود احلكومية

اعالن

اســتنادا الى قانون بيــع وايجار 
امــوال الدولة رقم )21( لســنة 

2013 وتعديالته.
تعلن رئاســة جامعــة ذي قار / 
شــعبة العقــود احلكومية عن 
اجراء مزايدة علنية لتاجير االمالك 
)مدة  ادناه  فــي  اوصافها  املبينة 
املزايدة  وستجري  سنتان(  االيجار 
الساعة  اجلامعة  رئاسة  في مقر 
التاسعة من اليوم التالي لنهاية 
فترة االعــالن والبالغة )30( يوما 
تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن 
في اجلريدة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية بعد اول يوم عمل 
بعد العطلة يوما للمزايدة فعلى 
املزايدة  في  باالشــتراك  الراغبني 
اجلامعة  رئاسة  مراجعة  العلنية 
شعبة العقود احلكومية لالطالع 
باالشتراك  اخلاصة  الشروط  على 
باملزايــدة العلنية جالبني معهم 
البالغة  القانونيــة  التامينــات 
)20%( من القيمة املقدرة ويتحمل 
املزايدة دفع اجور  من ترسو عليه 
واملصاريف  والرسوم  االعالن  نشر 
القانونية االخرى وكما مبني ادناه.

اعالن للمرة االولى
مبلغ التقديرنوع الماجورتالكلية

13،500،000نادي طالبي1كلية العلوم
3،500،000كشك استنساخ2علوم الحاسوب والرياضيات

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
3،500،000نادي طالبي3
1،600،000مكتب استنساخ4
1،000،000كشك مرطبات5

كلية الهندسة
10،500،000نادي طالبي6
2،500،000مكتب استنساخ7
1،800،000تصوير متجول8

كلية التربية للعلوم الصرفة

12،200،000نادي طالبي9
4،000،000مكتب استنساخ10
2،000،000كشك مرطبات11
2،000،000تصوير12

كلية االدارة واالقتصاد
11،500،000نادي طالبي13
2،500،000كشك استنساخ14
2،000،000تصوير15

كلية االعالم
2،700،000نادي طالبي16
1،700،000كشك استنساخ17

كلية الطب البيطري
2،000،000نادي طالبي18
1،500،000كشك استنساخ19

كلية التربية للبنات
4،800،000نادي طالبي20
2،000،000كشك مرطبات21
5،000،000كشك االستنساخ والتصوير22

قسم شؤون االقسام الداخلية
2،000،000نادي في قسم المصطفى23
3،010،000نادي في قسم الزهراء24

1،500،000كشك استنساخ25كلية طب االسنان

كلية الصيدلة
4،500،000نادي طالبي26
2،800،000كشك استنساخ27

2،500،000نادي طالبي/ كرفان28كلية العلوم االسالمية

1،600،000كشك استنساخ29

كلية القانون
5،000،000نادي طالبي30
3،000،000كشك استنساخ31
1،000،000كشك تصوير32

8،000،000نادي طالبي33كلية الطب
2،000،000نادي طالبي34كلية االداب

كلية التربة للعلوم االنسانية

11،500،000نادي طالبي35
2،500،000كشك استنساخ36
2،000،000كشك تصوير37
2،000،000كشك مرطبات 38
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تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :
يبــرز النــووي من جديــد كحل 
أزمــة الطاقة، فيحظى  في ظل 
باهتمــام متجدد فــي عديد من 
الدول وصــوال حتى إلــى اليابان 
وأملانيا، ولو أن الطموحات تختلف 

فيما بينها.
كارثــة  مــن  عامــا   11 وبعــد 
فوكوشــيما التــي حملت على 
النووي، عادت  االعتماد على  وقف 
الواجهة، ولم  إلــى  هذه الطاقة 
يعــد الصناعيون والسياســيون 
يخفون  الذرة  الستخدام  املؤيدون 

تفاؤلهم.
وفــي بــادرة حتمل رمزيــة كبرى، 
تعتــزم اليابــان نفســها إطالق 
ورشة بناء محطات جديدة، وفقا 

لـ”الفرنسية”.
وأعلنت حكومتهــا األربعاء، أنها 
االنطالق مســتقبال في  تــدرس 
اجليل  مــن  “مفاعالت  تشــغيل 
اجلديــد مجهزة بآليات ســالمة 
جديدة”، حرصا على ضمان احلياد 
االرتفاع  إزاء  إمنا كذلك  الكربوني، 
احلاد في أســعار الكهرباء والغاز 

منذ بدء احلرب.
وتنوي طوكيــو في الوقت احلاضر 
إعادة تشغيل بعض املواقع ومتديد 
يعكس  مــا  صالحيتها،  مهلــة 
تبدال جذريا في موقف دولة كانت 
تســتمد أقل من 4 في املائة من 
كهربائها العام املاضي من النووي 
 2011 املائة قبل  بـ30 في  مقارنة 

حني كانت تشغل 54 مفاعال.
وبات هذا املشــروع ممكنا في ظل 
املواتية، في وقت  الظروف احلالية 
يبدي فيه الرأي العام مخاوف من 
أزمــة طاقة. كما بدلت دول أخرى 
موقفهــا بعدما ســلكت طريق 
التخلي عن الطاقة النووية، منها 
العمل  تعتزم متديد  التي  بلجيكا 

مبفاعلني ملدة عشرة أعوام.
وفي أملانيا التي كان من املفترض 
ثــالث محطات  آخــر  تغلــق  أن 
مت   ،2022 نهايــة  بحلول  متبقية 
كســر احملظور، حــني أعلن روبرت 
هابيك وزير املنــاخ، وهو من دعاة 
حمايــة البيئة، منذ فبراير أنه قد 
اإلغالق  تأجيل  املناسب  يكون من 

في ظل احلرب الروسية األوكرانية.
وتنتظــر برلــني تلقي دراســات 
جديدة حــول نظامها الكهربائي 
الشــتاء  في ضوء حاجات فصل 
لتحســم قرارها. غيــر أن خبير 
الطاقــة في فــرع أملانيا ملنظمة 
جرينبيس جيرالــد نويباور رأى أن 
“متديد النووي ال يشكل حال ألزمة 

أن هذا املصدر  الطاقة”، مؤكــدا 
للطاقــة لــه فاعليــة محدودة 
الروســي.  الغاز  عــن  للتعويض 
الغاز يســتخدم بصورة  أن  وأكد 
للكهرباء،  وليس  للتدفئة  خاصة 
اخلبير  بيرجمانس  نيكوالس  لكن 
املســتدامة  التنمية  معهد  في 
والعالقــات الدولية يرى أن “متديد 

عمل احملطات ميكن أن يســاعد”. 
وأوضــح أن أوروبا في وضع صعب 
الطاقة، مع  جدا علــى صعيــد 
تراكم عدة أزمات، بني مشــكلة 
واجلفاف  الروســي  الغاز  إمدادات 
الــذي حد من ســعة الســدود 
وضعــف طاقة احملطــات النووية 
الفرنسية. وبالتالي، كل الوسائل 

لها أهميتها.
وعاد االهتمام بهــذا القطاع مع 
ظهــور احلجــج املناخيــة، إذ إن 
الطاقة النووية ال تتسبب مباشرة 
فــي انبعاثات من ثاني أكســيد 
الذرة  بالتالي فإن حصة  الكربون، 
ازدادت في عديد من سيناريوهات 
خبراء الهيئــة احلكومية الدولية 

املعنية بالتغير املناخي.
باالعتماد  التوقعــات  ظــل  وفي 
بشــكل متزايد علــى الكهرباء 
في املواصــالت والصناعة والبناء 
السعي  دول  عدة  أعلنت  وغيرها، 
وفي  النووية،  منشــآتها  لتطوير 
طليعتها الصني التي متلك حاليا 
أكبر عدد مــن املفاعالت، وكذلك 
التي  والهند  بولنــدا وتشــيكيا 
تعتــزم احلد مــن اعتمادها على 

الفحم.
وبريطانيا حتى  فرنسا  وأفصحت 
هولنــدا عــن طموحاتهــا بهذا 
املتحدة  الواليــات  وفــي  الصدد، 
تشــجع خطة الرئيس جو بايدن 

االستثمارية هذا القطاع.
وفيمــا يؤمن النووي املســتخدم 
فــي 32 دولــة 10 فــي املائة من 
توليد الكهرباء في العالم، قامت 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
في ســبتمبر 2021 ألول مرة منذ 
كارثة فوكوشيما، برفع توقعاتها 
اإلنتاجية  القــدرة  إلى مضاعفة 

بحلول 2050 في أفضل احلاالت.
الدولية  الهيئــة  أن خبــراء  غير 
في  النــووي  “نشــر  بــأن  يقرون 
املســتقبل قــد يواجــه قيــود 
إذا  االجتماعيــة”،  األفضليــات 
إن هــذا املوضوع يثير انقســاما 
مخاطر  بســبب  العام  الرأي  في 
ومشكلة  كارثية  حوادث  حصول 
النفايات النووية التي لم تلق حال 

بعد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 Mass Group اشــترت شــركة 
العراقيــة، محطة طاقة رومانية 
91 مليون  )Mintia TPP( مقابــل 
يــورو، وتخطط الســتثمار مليار 

يورو في احملطة.
 See( و بحسب صحيفة سي نيوز
ماس  اشــترت مجموعة   )News
القابضــة العراقية فــي رومانيا 
الرومانية  احلرارية  مينتيا  محطة 

)TPP( مــن مجمــع هونيــدوارا 
 91.2 مقابــل   )CEH( للطاقــة 
مليون يــورو )91 مليون دوالر( في 
مزاد علني، فيما اشار خبير إداري 
قضائي في الشــركة انه سيتم 
استثمار مليار يورو في املصنع في 

السنوات املقبلة.
ونظــرًا ألن CEH مملوكــة للدولة 
الطاقــة  وزارة  فرضــت  فقــد   ،
الرومانيــة شــروًطا معينة على 

الشركة، ومنها ان تلتزم الشركة 
بإنشاء قدرة طاقة جديدة ال تقل 
عن 1290 ميغاواط في الســاعة 
بحلول 31 ديســمبر كانون االول 
800 ميغاواط في  2026 ، منهــا 
الساعة يجب احلصول عليها من 

مصادر الطاقة املتجددة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة 
ماس القابضة أحمد إســماعيل 
صالح “ســتبلغ االستثمارات في 

حتديث وتطوير مصنع مينتيا في 
مليار  من  أكثر  القادمة  السنوات 
يورو ، مــن أجل تطويــر الطاقة 
املعايير  مع  والتكيــف  اإلنتاجية 
يتعلق  فيمــا  اجلديدة  األوروبيــة 
باالنتقال إلــى إنتاج الكهرباء من 
املصادر املتجددة ، والتي سوف إلى 

احلياد املناخي بحلول عام 2050”.
احلرارية  مينتيــا  محطــة  وتقع 
لتوليــد الكهربــاء علــى بعد 9 

كم مــن مدينة ديفا في وســط 
باحملطة حالًيا  يوجد  رومانيا.  غرب 
خمس كتل طاقة إلنتاج الكهرباء 
والطاقــة احلراريــة التــي تعمل 

بالغاليات البخارية.
ودخلت محطــة الطاقة احلرارية 
في حالة إفــالس في العام 2019 
وكانت قيــد الصيانة منذ صيف 
العــام 2021 ، في ظل عدم وجود 
جلعلها  الالزمــة  االســتثمارات 

البيئية  املعاييــر  مــع  متوافقة 
لالحتاد األوروبي.

مــاس  مجموعــة  وتأسســت 
القابضة عام 1995 ، وهي شركة 
عراقية مسجلة في جزر كاميان / 
اململكة املتحدة ومقرها الرئيسي 
في عمان ، األردن. تركز الشــركة 
الطاقة  توليــد  علــى  القابضة 
احلديد  وإنتاج  األســمنت.  وإنتاج 

والصلب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافدين امــس األحد،  كشــف مصــرف 
حصيلة القــروض التي منحت للمواطنني 
/31 1/متــوز/2022 ولغايــة  للفتــرة مــن 

متوز/2022.
وقال املكتب االعالمي للمصرف ؛ ان القروض 
التــي منحهــا واجنازها بلغــت 187 قرضا 
تنوعت ما بــني قروض الترميــم والتأهيل 
وقروض إســكان املواطنني وقروض املشاريع 

الصغيرة وقروض شراء الدور السكنية.
وأشــار إلى أنه مت منــح 24 قرضا للترميم 
163 قرضا  و  املواطنني  والتأهيل وإســكان 
البيان  لتمويل املشــاريع الصغيرة واوضح 
انه مت منح قرض الـ150 مليون لشــراء دار 
ســكن للمواطنني واملوظفني واملتقاعدين 
حيث بلغت منذ انطالق التعليمات اخلاصة 

مبنح تلك القروض 63 قرضا.

225 الــف برميل يوميا .. صــادرات العراق 
النفطية ألمريكا خالل أسبوع

بغداد ــ الصباح اجلديد :
أعلنت إدارة معلومــات الطاقة األمريكية، 
امــس األحد، عــن ارتفاع صــادرات العراق 
النفطيــة إلــى الواليــات املتحــدة خالل 
األســبوع املاضي لتبلغ متوسط 225 الف 

برميل يوميا.
وقالــت اإلدارة في تقرير لها، إن “متوســط 
االســتيرادات االمريكية مــن النفط اخلام 
خالل االسبوع املاضي من ثماني دول بلغت 
5.356 ماليــني برميــل يوميــا منخفضة 
مبقدار 52 الف برميل باليوم عن األســبوع 
الــذي ســبقه والــذي بلــغ 5.404 ماليني 
برميل يوميــا”. وأضافت أن “صادرات العراق 
225 ألف  النفطية ألمريكا بلغــت معدل 
برميل يوميا األســبوع املاضي، مرتفعة عن 

األسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه معدل 
163 الف برميل يوميا “.

كما أشــارت اإلدارة إلــى أن “اكثر اإليرادات 
النفطيــة ألمريكا خالل األســبوع املاضي 
جاءت من كندا و مبعــدل بلغ 3.834 ماليني 
برميل يومياً، تلتها املكســيك مبعدل 503 
آالف برميل يومياً، وبلغت االيرادات النفطية 
من االكــوادور مبعدل 278 الف برميل يومياً، 
ومن ثم الســعودية مبعدل 247 الف برميل 

يومياً”.
ووفقــاً لإلدارة، فــإن “كمية االســتيرادات 
األمريكية من النفط اخلــام من كولومبيا 
بلغت معدل 143 الف برميــل يومياً، ومن 
نيجيريا مبعدل 72 الــف برميل يوميا، ومن 
ترينداد توباغو مبعدل 54 الف برميل يوميا، 
فيما لم يتم استيراد اي كمية من البرازيل 

وروسيا”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكــرت شــركة Focus2Move اخملتصة 
السيارات،  اخلاصة حول  البيانات  بتقدمي 
أن سوق السيارات في العراق في حزيران 
2022 مستمر في االرتفاع باطراد، مبينة 
أن شــركة هيونداي تتراجــع بأكثر من 

.46%
وقالت الشركة في تقرير لها ، إن “سوق 
السيارات في العراق استمر في مبيعاته 
للسيارات باالرتفاع لشهر حزيران 2022 
بزيادة قدرها %7.1 مقارنة بالشهر الذي 

سبقه”.
وأضافــت أنه “مت  بيع 8.444 ســيارة في 

شــهر حزيران وحده، ما رفــع مبيعات 
العام احلالي للربــع األول من عام 2022 
ولغاية شهر آذار عند 42.132 الف سيارة 
بارتفاع بنســبة %7.2 عن نفس الفترة 

من العام 2021”.
وأشــارت إلــى أن “من ناحيــة العالمة 
التجاريــة، اعلنــت كيا عــن انخفاض 
مبيعاتها بنسبة %6.8 منذ بداية العام 
احلالي حتى شهر حزيران على الرغم من 
امتالكها نسبة 34.9 من حصة السوق 
العراقي، تليها شــركة تويوتا التي منت 
بنسبة ٪60.4، في حني سجلت هيونداي 

أكبر انخفاض، بنسبة 46.9%”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مجدداً، تتراجع “بيتكوين” مســجلة 
مستوى 20 ألف دوالر مقابل 25 ألف 
دوالر خالل تداوالت األســبوع املاضي. 
وتأتي هذه اخلسائر لسوق الـ”كريبتو” 
في ظل حالة عدم اليقني االقتصادي 
التضخم  مشــكالت  تفاقــم  مــع 
بقيادة  املركزيــة  البنوك  واســتمرار 
االحتياطــي الفيدرالي في تشــديد 
السياســة النقديــة ورفع أســعار 

الفائدة.
وقبل أيام، حذر صندوق النقد الدولي 
من مشكالت سوق العمالت الرقمية، 
وعلــى وجــه التحديــد ارتباطهــا 
التقرير  وسلط  اآلسيوية.  بالبورصات 
الصادر عــن الصنــدوق الضوء على 
الرقمية  املتزايد بني العمالت  الترابط 
واألســهم فــي منطقة آســيا، مما 
يعكــس مخــاوف الصنــدوق من أن 
العملة الرقميــة ميكن أن حتفز حالة 

عدم االستقرار املالي.
ويتماشــى هذا التقريــر من صندوق 
النقــد الدولي مع املوقف الرســمي 
للصندوق الذي غالباً مــا بدا معادياً 
للعمــالت الرقمية، مبا فــي ذلك في 
وقت سابق من هذا العام عندما كان 
على األرجنتني أن توافق على “تثبيط” 
اســتخدام العمــالت الرقميــة في 
مقابل قرض بقيمة 45 مليار دوالر من 

صندوق النقد الدولي.
على صعيد التــداوالت، هوت القيمة 
للعمــالت  اإلجماليــة  الســوقية 
املشفرة بنسبة 17.5 في املئة خاسرة 
نحــو 206 مليارات دوالر، وذلك بعد أن 
نزلت القيمة الســوقية اجملمعة من 
مســتوى 1179 مليــار دوالر إلى نحو 
973 مليار دوالر فــي تعامالت صباح 

السبت الـ27 من آب احلالي.
“بيتكوين” عند مستوى 20 ألف دوالر

الرقمية اخلاسرة  العمالت  في صدارة 
وخالل  “بيتكويــن”،  عملــة  جــاءت 
الســاعات املاضية، نزلت بنسبة 6.2 
في املئة مقابل خســائر بنسبة 2.8 
في املئة ليجري تداولها عند مستوى 
20294 دوالراً، ونزلت قيمتها السوقية 
387.4 مليار  اجملمعة إلــى مســتوى 
دوالر مســتحوذة على نحو 39.81 في 
املئة من القيمة السوقية اإلجمالية 
للعمالت الرقمية التي يجري التداول 

عليها في الوقت احلالي.
وســجلت عملة “إيثريوم” التي حلت 
فــي املركــز الثاني في قائمــة أكبر 
العمالت املشــفرة من حيث القيمة 
الســاعات  خالل  تراجعاً  الســوقية 
املاضية بنســبة 11 في املئة مقابل 
 7.8 خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 
في املئة ليجــري تداولها، امس االول 
الســبت، عند مســتوى 1502 دوالر، 

وتراجعت قيمتها الســوقية اجملمعة 
دوالر،  مليــار   183.5 إلــى مســتوى 
مســتحوذة على حصة سوقية تبلغ 

نسبتها 18.85 في املئة.
وجاءت عملة “تيزر” في املركز الثالث، 
بعد أن اســتقر سعرها عند مستوى 
دوالر واحد، وسجلت قيمتها السوقية 

اإلجمالية مستوى 67.5 دوالر بحصة 
سوقية تبلغ نسبتها 6.93 في املئة.

وحلــت عملة “يــو أس دي” في املركز 
الرابع، بعد أن اســتقر ســعرها عند 
واســتقرت  واحــد،  دوالر  مســتوى 
قيمتهــا الســوقية اإلجمالية عند 
مســتوى 52.2 مليار دوالر مستحوذة 

على حصة ســوقية تبلغ نســبتها 
5.36 فــي املئة. وبينمــا حلت عملة 
“بي أن بي” في املركز اخلامس بني أكبر 
العمالت املشــفرة من حيث القيمة 
خسائر  العملة  ســجلت  السوقية، 
خالل الســاعات املاضية بنسبة 5.4 
في املئة، مقابل مكاســب أسبوعية 

املئة ليستقر  0.5 في  بلغت نسبتها 
السبت، عند  تعامالت،  ســعرها في 
285.17 دوالر، ونزلت قيمتها  مستوى 
الســوقية اجملمعة إلى مســتوى 46 
مليــار دوالر، مســتحوذة بهذا الرقم 
على حصة ســوقية تبلغ نســبتها 
4.72 في املئة. “سوالنا” تتكبد خسائر 
أســبوعية عنيفة وجاءت عملة “بي 
يو أس دي” في املركز السادس، وفيما 
اســتقر سعرها عند مســتوى دوالر 
واحد، اســتقرت قيمتها الســوقية 
19.3 مليار  اإلجمالية عند مســتوى 
دوالر، بحصة ســوقية تبلغ نسبتها 

1.98 في املئة.
أما عملــة “أكس ريبــل”، التي حلت 
في املركز السابع بني أكبر 10 عمالت 
الســوقية،  القيمة  رقمية من حيث 
الساعات  فســجلت خســائر خالل 
املاضية بلغت نســبتها 3.2 في املئة 
مقابــل خســائر أســبوعية بلغت 
املئة، ليســتقر  0.2 فــي  نســبتها 
السبت، عند  تعامالت،  ســعرها في 
مســتوى 0.337 دوالر. ونزلت قيمتها 
الســوقية اجملمعة إلى مستوى 16.6 
مليــار دوالر، بحصــة ســوقية تبلغ 

نسبتها 1.70 في املئة.
وســجلت عملة “كاردانو” التي حلت 
فــي املركز الثامن بني أكبر 10 عمالت 
الســوقية،  القيمة  رقمية من حيث 

خسائر خالل الساعات املاضية بنسبة 
4.6 في املئة مقابل تراجع أســبوعي 
بنسبة 4.4 في املئة، ليستقر سعرها 
في تعامالت الســبت عند مســتوى 
ونزلت قيمتها السوقية  0.443 دوالر، 
اجملمعة إلى مستوى 15.17 مليار دوالر 
مســتحوذة على حصة سوقية تبلغ 

نسبتها 1.55 في املئة.
وحلــت عملة “ســوالنا” فــي املركز 
التاســع، وســجلت خســائر خالل 
الساعات املاضية بنسبة 7.6 في املئة 
مع تراجع بنســبة 11 في املئة خالل 
تداوالت األســبوع املاضي، ليســتقر 
ســعرها في تعامالت الســبت عند 
مســتوى 32.91 دوالر، ونزلت قيمتها 
الســوقية اجملمعة إلى مستوى 11.5 
مليــار دوالر مســتحوذة على حصة 

سوقية تبلغ نسبتها 1.18 في املئة.
املركز  وحلت عملة “دوغ كويــن” في 
10 عمالت رقمية  أكبر  العاشــر بني 
من حيث القيمة السوقية، وسجلت 
خســائر خــالل الســاعات املاضية 
بنســبة 4.7 في املئــة مقابل تراجع 
أسبوعي بنســبة 6 في املئة، ليجري 
مســتوى  عند  الســبت،  تداولهــا، 
قيمتهــا  وتراجعــت  دوالر،   0.0652
الســوقية اجملمعة إلى مستوى 8.66 
مليــار دوالر مســتحوذة على حصة 

سوقية تبلغ نسبتها 0.89 في املئة.

أزمة الطاقة تعيد التوجه الى »النووي« للتعويض عن نقص الغاز
دول تكسر المحظور بمفاعالت جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراق، امــس االحد، فــي البورصة 
اقليم  وفــي  بغداد  بالعاصمــة  الرئيســية 

كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 147950 دينــاراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر اســتقرارا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 148100 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وافق مركز التنســيق اخلــاص مبوضوع احلبوب 
األوكرانية، على مغادرة سبعة سفن شحن من 

موانئ أوكرانيا في إطار الصفقة الغذائية.
وأضاف املركز في بيانه: “سمح مركز التنسيق 
املشترك، امس االحد بتحرك سبع سفن حتمل 
ما مجموعه 210294 طنا من احلبوب واملنتجات 
الغذائية في إطار مبادرة حبوب البحر األسود”.
IN�  وذكر البيان أن احلديث يدور عن الســفينة

VINCIBLE II، التــي حتمــل 49500 طــن من 
الشعير وســتتوجه من ميناء تشورنومورسك 
SIL�  إلى الصني. وكذلك ســتغادر الســفينة

VER LADY ميناء يوجني إلى إيطاليا محملة 
بـ 39494 طنــا من الذرة. والســفينة الثالثة 
هــي FPMC B 201 وســتغادر أوديســا إلــى 
مصر محملة بـ 33 ألف طــن من القمح. أما 
الســفينة AEOLOS فســتنطلق من أوديسا 
إلــى روتردام محملة بـــ 30 ألف طن من الذرة. 
فيما ستبحر الســفينة MELINA من يوجني 
إلــى رومانيا محملة بـــ 27500 طن من الذرة. 
وســتنطلق الســفينة SOFIE BULKER من 
أوديســا إلى إسبانيا محملة بـ 27000 طن من 
الشــعير. وســتغادر الباخرة أناستاسيا ميناء 
تشورنومورســك إلى تركيا محملة بـ 3.8 ألف 

طن من القمح.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقتربت أسعار الغاز في البورصات األوروبية من 
مستويات قياسية، على خلفية تراجع التوريد 
من روســيا وإعالن “غازبــروم”، عن وقف مؤقت 
لعمل خط “الســيل الشمالي1�” قريبا لفترة 

قصيرة.
ووفقا للمعطيات املتوفرة، وصل سعر التسوية 
للعقود اآلجلة للغاز للتســليم في سبتمبر 
)حسب TTF( إلى 3507.3 دوالر أمريكي في آخر 
يوم تداول من األســبوع - 26 أغسطس، وهي 
قيمة قياسية لكامل فترة تشغيل مجمعات 
بيع الغاز في أوروبا منذ عام 1996. وهذا املؤشر 
ارتفع خالل األســبوع بنحــو 1000 دوالر، أو ما 

يقرب من 40٪.
في الوقت نفســه، وصلت أســعار الغاز يوم 
اجلمعة خالل حلظات إلى 3525.9 دوالر واتخذت 
خطوة أخرى نحو حتديث احلد األقصى التاريخي 

البالغ 3892 دوالرا.

استقرار أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

سبعة سفن محملة 
بالحبوب تغادر

 الموانئ االوكرانية

سعر الغاز في أوروبا 
يقترب من تحطيم 

الرقم القياسي

ماس غروب تشتري محطة كهربائية رومانية وتخطط الستثمار بمليار يورو

سوق السيارات يرتفع في العراق 187 قرضا صرفها الرافدين  للمواطنين خالل تموز
وهيونداي تتراجع بأكثر من 46 %

تحذيرات صندوق النقد ترفع خسائر العمالت الرقمية

“بيتكوين” تهوي إلى 20 ألف دوالر والقيمة السوقية المجمعة تتراجع  17.5 %
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علي مهدي جلود
مدير القسم التجاري

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2284
التاريخ/ 2022/8/23

إعالن
)غالب  املدعي  على طلــب  بناًء 
طاهــر جبــر( والــذي يطلــب 
)لقبه( من  تبديــل  من خاللــه 
)البــو هالله(  الــى  )الهاللــي( 
واســتنادا ألحكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
مراجعة  الطلب  على  االعتراض 
املديرية خالل )15( خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشــر وعكسه 
سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

فقدان 
فقــدت اجازة الســوق 
الهام  باســم  الصادرة 

ثجيل رزج 
فيرجى ملــن يعثر عليها 
الــى جهة  تســليمها 

االصدار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في
العدد: 9638
التاريخ: 2022/8/28

م/ اعالن
)مجهول محل االقامة(

نرفق لكم طيا االنذار املرقم )22410( 
باملنذر السيد  في 2022/8/23 واخلاص 
والصــادرة من  )ماهر فاخــر هرميش( 
دائرتنا واملطلوب تبليغه احملامية )صفاء 
كاظم حســن( بعد تعــذر تبليغها 
باالنذار وحســب كتاب مركز شرطة 
 2022/8/28 فــي   9392 املرقم  البلدة 
وحســب شــرح القائــم بالتبليــغ 
وكما في ورقة تبليــغ االنذار املرفقة 
وبالطرق القانونية لذا تقرر تبليغكم 
بواسطة اجلريدتن الرسميتن حلضور 
هذه الدائرة خالل خمســة عشر يوم 

وبخالف ذلك سيعتبر متبلغ رسميا.
مع التقدير..

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول في الناصرية

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في
العدد: 9639
التاريخ: 2022/8/28

م/ اعالن
)مجهول محل االقامة(

نرفــق لكــم طيــا االنــذار املرقم 
)22411( فــي 2022/8/23 واخلــاص 
باملنذر الســيد )ناظم عبادي شتام( 
تبليغه )صفــاء كاظم  واملطلــوب 
ونظرا  دائرتنا  من  والصادر  حســن( 
جملهــول محــل اقامته بعــد تعذر 
تبليغه باالنذار املرقم اعاله وبالطرق 
القانونيــة لــذا تقــرر تبليغكــم 
بواســطة اجلريدتــن الرســميتن 
حلضــور هذه الدائرة خالل خمســة 
عشــر يوم وبخالف ذلك ســيعتبر 

متبلغ رسميا.
مع التقدير..

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول في الناصرية

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 2283
التاريخ/ 2022/8/23

إعالن
بناًء علــى طلب املدعــي )عبد 
الكــرمي طاهر جبر( والذي يطلب 
)لقبه( من  تبديــل  من خاللــه 
)البــو هالله(  الــى  )الهاللــي( 
واســتنادا ألحكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 
لسنة 2016 تقرر نشر طلبه في 
اجلريدة الرســمية فمن له حق 
مراجعة  الطلب  على  االعتراض 
املديرية خالل )15( خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشــر وعكسه 
سينظر في الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في
العدد: 9637
التاريخ: 2022/8/28

م/ اعالن
)مجهول محل االقامة(

نرفق لكم طيا االنذار املرقم )22403( 
باملنذر السيد  في 2022/8/23 واخلاص 
)حمود كنان كالي اخلزعلي( والصادرة 
من دائرتنا واملطلــوب تبليغه احملامية 
)صفــاء كاظم حســن( بعــد تعذر 
تبليغها باالنذار وحســب كتاب مركز 
في   9393 املرقــم  البلــدة  شــرطة 
القائم  شــرح  وحســب   2022/8/28
بالتبليغ وكما فــي ورقة تبليغ االنذار 
املرفقــة وبالطــرق القانونيــة لــذا 
تقــرر تبليغكم بواســطة اجلريدتن 
الرســميتن حلضور هذه الدائرة خالل 
خمســة عشــر يوم وبخــالف ذلك 

سيعتبر متبلغ رسميا.
مع التقدير..

علي عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول في الناصرية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 3235/ب/2022
التاريخ: 2022/8/28

الى املدعى عليها
 وضحة محمد دلي

اعالن
اقام املدعي عصام حســن محمد دلي 
الدعــوى املرقمة اعــاله يطلب دعوتك 
للمرافعة واحلكم بالزامك بازالة شيوع 
الســفحة  م44   2955/2 املرقم  العقار 
وجملهولية محل اقامتك حســب اشعار 
مختــار منطقة حي اجلهاد )احســان 
عطيوي عبد احلســن( وكتــاب مركز 
شــرطة حي اجلهاد بالعــدد 6921 في 
2022/5/28 لذا تقــرر تبليغك مبضمون 
3235/ب/2022  املرقمة  الدعوى  عريضة 
ونشر بصحيفتن محليتن لذا اقتضى 
حال  وفي   2022/9/5 يــوم  حضوركــم 
عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

اجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي

7 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محمكة استئناف االنبار اإلحتادية
محكمة حتقيق هيت

العدد/ 2490
التاريخ/ 2022/8/28

الى/ املفقود
 احمد رميض فليح حسن العبيدي

م/ إعالن
بتاريــخ 2022/8/1 قدمــت املدعيــة باحلق 
اخبار  )مهــا محمد خلــف(  الشــخصي 
بخصــوص فقدانك فــي عــام 2016/3/8 
عليه قررت هذه احملكمــة تعميم اوصافك 
بصحيفتــن محليتن عليــك احلضور الى 
محكمة حتقيق هيت او مركز شرطة هيت 
وعلــى كل من لديه معلومــات عنه او عن 
وبعكسه  االمنية  السلطات  اخبار  مصيره 
ســوف تصدر حجة احلجر والقيمومة... مع 

التقدير
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الصويرة

العدد: 694/ج/2022
التاريخ: 2022/8/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 عالوي سرحان فاضل
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
في الوقــت احلاضر ولكونك متهم 
694/ج/2022  املرقمة  القضية  في 
وفق احــكام املادة 1/459 من قانون 
العقوبــات, فقــد تقــرر تبليغك 
باإلعــالن عــن طريــق صحيفتن 
محليتــن للحضــور امــام هذه 
احملكمة في يــوم 2022/9/25 وفي 
حالــة عدم حضورك ســوف جترى 
احملاكمــة بحقك غيابيا وحســب 

االصول.
القاضي
 عمار جبار ساجت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 575/ش/2022
التاريخ: 2022/8/28

م/ اعالن
الى/ املدعوة/ رجاء صفر مولود

ناجي  )احمــد  املدعي  زوجــك  اقام 
املرقمــة  بالدعــوى  عبــداهلل( 
575/ش/2022 والــذي يطلــب فيها 
تأييــد صحة صــدور عقــد الزواج 
فيها  للمرافعــة  ومت حتديــد موعد 
ليــوم 2022/9/12 وجملهوليــة محل 
تبليغك  احملكمة  هذه  قررت  اقامتك 
بصحيفتن محليتن وفي حال عدم 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
ســوف تصدر احملكمة قــرار احلكم 

الغيابي بحقك وفق االصول.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الصويرة

العدد: 672/ج/2022
التاريخ: 2022/8/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 اياد صبيح عبيد الزبيدي
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
في الوقــت احلاضر ولكونك متهم 
672/ج/2022  املرقمة  القضية  في 
وفــق احكام املــادة 230 من قانون 
العقوبــات, فقــد تقــرر تبليغك 
باإلعــالن عــن طريــق صحيفتن 
محليتــن للحضــور امــام هذه 
احملكمة في يــوم 2022/9/25 وفي 
حالــة عدم حضورك ســوف جترى 
احملاكمــة بحقك غيابيا وحســب 

األصول.
القاضي 
عمار جبار ساجت
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احلياة األرضية ،وبعضهــا نتعرف عليه 
أول مرة من خالل حكاياتها التي سمعنا 
بها، أو تقاطعت ذات يوم مع أشــخاص 
كنا نعرفهم هناك. أشــخاص أمتعتنا 
حكاياتهم، وطريقة عيشهم، والغرائب 
التي عاشوها.لم يتح لنا الرقود بسالم 
مع أجسادنا املدفونة في االرض،وال تهيأ 
لنــا األفالت من مصيرنا والســفر نحو 
األرواح  تفعــل  البعيدة كما  الســماء 
على األرض حني تغادر أجسادها، فلبثنا 
معلقني،وحتولنــا الى ذكريات شــاحبة 
وأصداء.وهو مصير وجدناه غريباً، لكننا 

ارتضينا به في النهاية«.
يحيل هــذا املفتتح اجلــاذب مبقطعيه 

الســرديني املتلقــي منــذ البــدء الى 
االغتراب الروحي القامت الذي يتلبس تلك 
الشــخصيات وهي تعيش صدمة خواء 
أحالم مالذاتها القصية الباردة،فتنطوي 
على ذواتها التــي تعتاش ذكريات احلياة 
التي طوتها االيام والســنون واألمكنة 
واالحــداث.ذوات ترتضي بهذا اخليار بعد 
أن يئســت من جدوى العودة الى البالد 

التي مازالت رهني نشيدها احلزين.   
وهذا مــا تخاطر به شــخصيات رواية 
احلزين«الصادرة  »نشيدنا  األنباري  شاكر 

مؤخراً عن دار سطور للنشر والتوزيع.
وتتنقل شــخصيات الرواية املستوحاة 
بشــكل رئيس من واقع حيــاة اجملتمع 
العراقي في اطار املعيش الراهن مبؤطريه 
تعبرحدود  واملكاني.شخصيات  الزماني 
ســمائها األولــى لتمر من حتــت أكثر 
من ســماء قبل أن تصل الى مهاجرها 
تؤدي  التي  القامتة  ومنعزالتها  القصية، 
في نهايــة املطاف الى منســاها حتى 
يطويهــا املوت الى أبديته الســحيقة 

اجملهولة.
»نشــيدنا  شــخصيات  وتظــل 
احلزين«تعيــش صراعاتهــا النفســية 
الدفينة في تلك األمكنة املالذية،وتنظر 
بعيــون خبا األمل فــي بريقها الى تلك 
البالد التي مازالت تعزف نشيدها احلزين 

حتت سمائها اخلابية.
األنباري يــروي حياة شــخصياته التي 
واحملن  واألحــداث  الزمن  مشــى عليها 
والنكبات في تلك امللتجآت الباردة وهي 
تعيــش حنينها اخلاص الــى تلك احلياة 
التي طويــت صفحاتها في كتاب البالد 
احلزينة.تســع وعشــرون وحدة سردية 
ضمتها ثلثمئة وثماني وعشرون صفحة 
جسدت وحداتها ومقاطعها وحواراتها 
ووصفياتهــا الســردية كل ما ميكن أن 
تلتقطه حواس األنباري نفســه ليضع 
كل تلك احليــوات الالئذة مبلتجآتها في 

قاربه السردي اجلاذب.
عموماً،فــان الروايــة كمــا جــاء على 
غالفها باعتباره »نصــاً خارجياً موازياً« 
تســتلهم حياة الالجئني اليومية على 
يروي  الســنني،واألنباري  امتداد عشرات 
تلــك األحــداث والقصص.أمــوات لم 

معلقة  وظلت  املقبــرة  ارواحهم  تغادر 
في الفضاء،فال هم ميضون الى السماء 
للخالص مــن وجودهم الســابق، وفي 
التربة  ذاته ال ميكنهــم احتمال  الوقت 
البارة للبلد الغريــب كي يناموا النومة 
األبدية .إنه الوجود امللتبس و«النشــيد 
احلزيــن« ملن فارق وطنه وعــاش مغترباً 

في بيئــة نائية .يختفون حني يبزغ النور 
لكنهم يظهرون بعد مغيب الشــمس 
الزمن.يقضون  مــر  وعلــى  ليلــة  كل 
برواية حكايــات أصدقائهم  أوقاتهــم 
ومصائرهم،حتوالتهــم  الســابقني 
ومغامراتهن واسباب موتهم وأحالمهم 

وكوابيسهم وذكرياتهم في الوطن.

رواية »نشيدنا احلزين« هي رواية األغتراب 
األجتماعية،والذاتية  :احلياتية  بداللتيه 
الوجودية،سواء في الوطن الطارد أبناءه، 
أو في الوطــن امللتجــأ اليه.وهي رواية 
كل تلك احليوات التي عاشــت ثقل تلك 

املعاناة واآلالم  بينهما بأمتياز.     
الذي عبر  األنباري  الروائي شــاكر  ويعد 
حــدود البالد منــذ مطلــع ثمانينيات 
القرن املاضــي  املولود بحامضية األنبار 
»1957« من بــني ابرز الروائيني العراقيني 
الذين اشــتغلوا في اغلب ســردياتهم 
الروائية على موضوعة املنفى واألغتراب 
خاصة وانــه ما زال يعيــش في منفاه 
الدمناركي، كما يعــد األنباري أيضاً من 
بني األبرز ممن اشــتغلوا على موضوعة 
األختطاف  ومظاهــر  الطائفي  العنف 
والقتــل والتغييب التي ســادت العراق 
بعد إســقاط النظام السابق واإلحتالل 
األميركي ،وهيمنة األحزاب االســالمية 

على زمام األمور في البالد .
األنبــاري  شــاكر  كتابــات  وتنوعــت 
وكتابــة  والترجمــة  التأليــف  بــني 
أهم  بني  والروايات،ولعــل من  القصص 
اصداراتــه بعد رواية«نشــيدنا احلزين« 
الصــادرة مؤخــراً في مجــال القصة 
والروايــة: مجموعــة »انــا واجملنــون« 
شــامي«و«ثمار  القصصية،و«تشكيل 
و«الواح«،ورواية«ليالــي  البلــوط« 
طــن  مو » و » قصة ا لر ا » و » كا لكا ا
األسرار«و«جنمة البتاويني« و« مسامرات 
جســر بزيبز«و«أقسى الشــهور«و«بالد 
سعيدة«و«الكلمات الساحرات«و«كتاب 
ونامق سبنسر«،فضالً  و«أنا  ياســمني« 
عــن كتاب«مثل برق خبــا« الذي حمل 

سيرته احلياتية والثقافية.
والــى جانب هــذه االصــدارات صدرت 

لألنباري :
»عربــة توينبي«و« ثقافــة ضد العنف؛ 
إطاللة على عراق ما بعد احلرب« و« دولة 
على مفترق الطــرق  » و« الدميقراطية 
التوافقية مفهومها ومناذجها«و« أسوار 

أوروك  »وترجمة »املريخ جنة«.

جمال كريم

يســعى معظــم حكّائي الســرد على 
إيالء  الى  األبداعيــة  قدراتهــم  اختالف 
اســلوبية  عنايــة  الســردي  املفتتــح 
خاصــة تهــدف بطريقــة وأخــرى الى 
اجتذاب املتلقي، وجعلــه يبتلع الطعم 
األســتدراجي ملواصلة احملكي الســردي 
عن االحداث والشــخصيات التي تتحرك 
وتتنقــل بــني أمكنة مســارح افعالها 
الطامحة، وصراعاتها الساعية الى حياة 
وحرية وجماالً،وعدالً  وســالماً  أمناً  اكثر 
التنغصه  راغــداً  ومساواٍة،ومســتقبالً 
ويالت احلروب، وال قمع األنظمة وسلطاتها 
املتجبــرة وغياهب ســجونها املتصلة.
احملكيات  شــخصيات  معظم  وتنشغل 
الســردية في جغرافيا أمكنتها،وحّيزات 
حيواتها،وكينونــات  مبصائــر  أزمانهــا 
وجودها،واذا ما شــعرت أن ثمة ما يهدد 
كيانها الوجودي على هذي األرض اوغيرها 
فإنها التتواني من أن تركب أعظم اخملاطر 
وصوالً الى مالذها اآلمن،وخالصها املرجو.

»غابت شمســنا، وتركــت وراءها مالءة 
برتقالية كثيفة اللون راحت تنسدل على 
الكنائس، وواجهات  وأبراج  غابات السرو، 
العمارات العالية في هذه املدينة الغريبة 
علينــا. غابت تلــك النجمــة البعيدة ، 
جنمتنا، ببطء، فأدخلت احلزن إلى أرواحنا، 
وبدأنا نتجمع في الفضــاء ، كما درجنا 
على فعل ذلــك كل غروب. هــذا وقتنا 
املناســب لترك مخابئنا وقبورنا، وصورنا 
املدفونة  الفانية،  الشفيفة، وأجســادنا 
الذي  باردة، استعدادا لطقسنا  أرض  في 
دأبنــا عليه منــذ زمن طويــل. أي رواية 
احلكايــات، بعــد أن اصبحت تســليتنا 

الوحيدة في وجودنا امللتبس. 
اعتدنا أن نخرج كل ليلــة من مخابئنا: 
من وســط األغصان، ومن وراء الشواهد، 
القريبة،  القبور، ننزل من الســماء  ومن 
ونتجمع فــي أفق املقبرة ، ثــم نبدأ في 
رواية ذكرياتنا، وهي تعود في الغالب إلى 
عقود خلت، منذ أن دخلنا إلى هذه البالد.
بعــض من األرواح نعرفهــا حني كنا في 

شاكر األنباري يعزف نشيد البالد على سّلم سرد الحزن 

تتنقل شخصيات الرواية 
المستوحاة بشكل رئيس من 
واقع حياة المجتمع العراقي 

في اطار المعيش الراهن 
بمؤطريه الزماني والمكاني.
شخصيات تعبرحدود سمائها 

األولى لتمر من تحت أكثر 
من سماء قبل أن تصل الى 

مهاجرها القصية، ومنعزالتها 
القاتمة التي تؤدي في نهاية 

المطاف الى منساها حتى 
يطويها الموت الى أبديته 

السحيقة المجهولة.

معارض

شعرتشكيل

الصباح الجديد ـ متابعة:

يســتقطب متحف الفن املعاصــر في طهران 
منذ أكثر من شهرين، آالف الزوار الذين يتفقدون 
أعمــاال مرموقــة لفنانني غربيــني معاصرين، 
بعضها يُعــرَض للمرة األولى، ويشــّكل جزءا 

يسيرا من تشكيلة قّيمة تعود لعقود خلت.
ويقول شــاهني رجبي إن املتحف الواقع وسط 

طهران »يفاجئني كل مرة«.
ويضيف الشــاب البالغ 35 عاما لوكالة فرانس 

برس »املعرض احلالي ليس استثناء«.
املعاصرة  الفنيــة  وتعــد مجموعة األعمــال 
املقتناة مــن املتحف، األبرز عامليــا خارج أوروبا 
والواليات املتحــدة، وتقّدر قيمة بعضها مباليني 

الدوالرات.
واعتبارا من أواخر حزيران، يقيم املتحف معرضا 
 132 واملفاهيمــي« يضم  احلدنــوي  لـ«الفــن 
عمال ألســماء مثل الفرنسي مارسيل دوشان، 
واألميركيني ســول لويت ودونالد جاد، والثنائي 
كريســتو وجان كلــود، وفق مديــره عبادرضا 

إسالمي.
وأكد إســالمي أن االقبال كان »مذهال« من زوار 
يتوقــون لرؤيــة األعمال الفنيــة، بعدما أقفل 
أبوابــه لفترات طويلة خــالل األعوام  املتحف 

املاضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد19-.
ورأى أن من أســباب هذا االقبال هو أن »38 حتفة 

فنية تعرض للمرة األولى«.
وقال رجبي الذي زار املتحــف قبل أيام »أحببت 
الغرفة األخيرة على وجه اخلصوص، حيث عمل 

الفنان بالضوء الفلوري«، في إشارة الى عمل 
»بدون عنوان« لألميركي دان فالفني.

وافتتح املتحــف في العام 1977 خالل عهد 
الشــاه محمد رضا بهلوي الذي أسقطته 
بعد عامني الثورة اإلسالمية بقيادة اية اهلل 

اخلميني.
واستوحي تصميمه اخلارجي من أبراج الهواء 
الصحراوية التي عرفت بها مناطق من البالد 
في حقبات ماضية، وكانت تهدف الى تدوير 
الهواء البارد في األماكن ذات احلرارة املرتفعة.
وينســب الفضــل األكبر فــي إرث املتحف 
ألرملة الشــاه فرح ديبا التي كّلفت في ذلك 
احلني، خبــراء بزيارة مزادات فــي دول غربية 
واقتناء أعمــال تعّزز مكانة إيــران في هذا 

اجملال.
ووفــق وزارة الثقافة والتوجيه اإلســالمي، 
تشــمل املقتنيــات أعماال للفرنســي بول 
رينه ماغريت واإلسباني  والبلجيكي  غوغان 

بابلو بيكاسو واألميركيني جاكسون بولوك 
وأندي وارهول، واإليطالي ألبرتو جاكوميتي.

كما تتضمن اجملموعــة العديد من األعمال 
اإليرانية احلديثة واملعاصرة.

وبقــي جزء كبير من األعمــال األجنبية في 
مخازن املتحف في أعقاب الثورة اإلسالمية، 
وخصوصــا أن العديــد منهــا كانت تعد 

مخالفة للتعاليم الدينية.
ويســتمر املعــرض حتى منتصــف أيلول، 
اإليطالي  للفنان  ويتضمن ملصقة )كوالج( 
ميكيالجنيلو بيســتوليتو بعنوان »ســتائر 
لألميركية-الكندية  ومنحوتــة  خضــراء«، 

جاكلني وينسور.
وقال القّيم على املعرض بهرانك صمدزكان 
أن »مــا يناهز 20 ألف شــخص« زاروه حتى 
اآلن، موضحا أن هذا الرقم هو ضعف االقبال 
املعتاد على األحداث التي يقيمها ملدة زمنية 

مماثلة.

وتطرق الى العنــوان العام للمعرض بالقول 
إنه »عندمــا نتحدث عن الفن احلدنوي، نحن 
نتحدث بشكل رئيسي عن البيئة )احمليطة( 

وليس عن العمل«.
وأمام عمــل بعنوان »ملح صخــري ومرآة« 
لألميركي روبرت سميثسون، قالت الرسامة 
سوملاز دانشــور )28 عاما( إنها »استمتعت 

كثيرا« باملعرض.
ولم يسلم املعرض من اجلدل، اذ أظهر شريط 
التقطه على ما يبدو أحد الزوار، حشــرتني 
داخل إطار صورة نادرة للثنائي األملاني الراحل 

بيرند وإيله بيخر.
ولقي الشــريط الذي انتشــارا واسعا على 
مواقع التواصــل االجتماعي في اجلمهورية 

اإلسالمية.
وإثــر ذلك، أصــدر املتحف اعتذارا رســميا، 
وأعلن إقفال أبوابه يومني للتعقيم، مطمئنا 
الى أن أي ضرر لم يلحــق بالصورة املذكورة 
للثنائــي الذي عــرف بصوره عن املنشــآت 

الصناعية.
وســبق للمتحــف أن أقام خــالل األعوام 
املاضية سلســلة معارض كشف فيها عن 
أعمال قيمة من مقتنياته، منها على سبيل 
املثــال فــي 2015 معرض لفنانــني غربيني 
تضمن لوحــة لبولوك بعنوان »جدارية على 

أرض هندية حمراء«.
وتعد هذه اللوحة من أبــرز األعمال الفنية 
قيمة، وقّدر خبراء لدار »كريستيز« للمزادات 
في العــام 2010، بأنها قد تبــاع بنحو 250 

مليون دوالر.

متابعة ـ الصباح الجديد:

قبل أشــهر، كانت بيروت على موعــد فّني مع 
»عبيط«؛ العنوان العبثي الســاخر الذي اختاره 
التشــكيلي اللبناني أدهم الدمشــقي )1990( 
ملعرضــه. حينها تنّقلــت أبصــار املتلّقني بني 
وضعيــات »غــودو« اخملتلفة، وهــو الكلب الذي 
يصطحبه معــه الّفنان، حيث تصــّدر »غودو« 
بطولة اللوحات بامتياز، وكأّنه ميّد لســانه إلى 

واقع قاٍس يصعب إصالُحه.
اليوم يعود الدمشــقي مع لوحته ليشارك في 
»إكسبو بودروم للفنون املعاصرة«، مبعرض يحمل 
عنوان »عصفور« افُتتح األحد املاضي في املدينة 
التركية، ويستمّر حّتى بعد غد. في محاولة منه 
لترجمة فعــل الهجرة وحتّوالتهــا التي تقتطع 
من ذات الوطن، وتبــّدد إمكانية التالقي ُمجّدداً، 
بحكــم أّن الواقع الثقيل لم يتغّيــر بعد، على 
الرغم من ســخريات »عبيط« وخّفة »عصفور« 

املوحية بَسفٍر صوب اخلالص.
التحليق هي املوضوعة التي قد تتبادر إلى الذهن 
أّوالً عندما نقرأ عنــوان املعرض، وهذا صحيح ال 

شّك فيه، ال حلَم شــغَل اإلنسان مثله منذ 
السياســي  والظرف  الســياق  األزل، كذلك 
التــي ميّر فيها لبنان مــن أزمات خانقة تضع 
ذلك احللم في موقــع أثير، يُفّكر فيه املواطن 
العادي ويشــتاُقه، وكأنه يتمّنــى أن يتعالى 

على املشهد وينظر إليه من َعٍل.

إمّنــا الفارق بني احلُلم والواقــع ليس أكثر من 
مقــّص، يقطُع هــذا عــن ذاك، القّص هي 
العمليــة األكثــر صدماً، أشــبه مــا تكون 
ر الوجود  باالستيقاظ من احللم اجلميل وتبصُّ
من حولنا، رحلة من التماســك إلى التبديد، 
وهذا مصير اللوحــات بالفعل، فزّوار املعرض 

مدّعــوون إلــى تقطيعها وتبديدهــا ال إلى 
الوقوف أمام اللوحــات واّتخاذ موقف تأّملي 
وحســب منها. يترك الدمشقي املقّص أمام 
اشتغاالته، ليتقّدم الزّوار على اختالفهم من 
تلك العصافير، ويقتطع كلٌّ منهم العصفور 
الذي ياُلئمه ُمرحتالً به إلى وجهة غير معروفة، 
واقتطاعاً تلو اآلخر تتفّرق العصافير وتتالشى 
اللوحــة حّقاً. هل فــي هذا إعــالُن انتصار 
للمقّص على الريشة، وللتقويض على البناء، 
أو للتأكيد أن »اللوحة تشــبه الوطَن، عندما 
ــة أو  يفقــد هوّيته، يتحّول إلى خريطة َهشَّ
قماشــة«، كما يقول التشــكيلي في بيان 

املعرض الصحافي؟
املقارنــة بني »عصفــور« و«عبيــط« تبقى 
مشدودة نوعاً ما، وإن اختلفت املصائر؛ املزيج 
اللوني بينهما على تقاطــع كبير من حيث 
األُطر الداكنة املشغولة مبراكز ذهبية ونارية، 
تُذّكــر بـ«غودو«، أو رمّبا يكــون »عصفور« هو 
أحد تأويــالت ذلك الكلب، التــي من خاللها 
مُيكن للفنان أن يُســّخر تقنيــة التبديد دون 
أن مَيَّس بصديقه الوفي أيٌّ ضرر مباشــر، َمن 

يدري؟

تشارلس سيميك
ترجمة: سهيل نجم

كان القديس يوحنا الصليب يرتدي نظارات 
داكنة

حني مر بي في الشارع.
بينما القديســة تريــزا األفيالوية ، اجلميلة 

والغامضة،
أدارت ظهرها لي.

همسا، »يا توأم الروح، حان وقت اإلجناز.«

كنت طفالً أعمى ، لعبة رياح. . .
كنت واحداً من كرات املوت احلمر املشعوذة

في زاوية شارع 
حيث يبيع اجلوالون األشياء من احلقائب.

املدينة مثل سينما ضخمة
بأضواء خافتة.

ها قد بدأ األداء بالفعل.

الكثير من الوجوه غير الواضحة في حبكة 
معقدة.

الســر العظيم الذي ظل يراوغني: معرفة 
من أنا. . .

الفادي والعذراء
عيونهمــا مفتوحــة علــى وســعها في 

الكنيسة الفارغة
حيث جاء القاتل ليختبئ. . .

الثلج اجلديد على آثار األقدام في الرصيف 
من املمكن أن يكون لقدمني حافيتني.

تائب مجهول يقودني.
في احلقيقة ، لم أكن أعرف إلى أين أنا ذاهب.

جتمدت قدماي ،
ومعدتي تصدر هديراً.

أربعة شبان ملثمني يسدون طريقي.
ثالثة منهم بوجوه جامدة، وواحد يبتســم 

بجنون.

سمحت لهم بأخذ معطفي املطري.

مفكراً باستمرار باحلب االلهي
     وقد شوهني املطلق.

ظن الناس خطأ أنني شخص آخر.
ســمعت أصواتاً من خلفي تنادي بأســماء 

مجهولة.
همس السكير الذي تبعني ،

وهو يتملقني من الرأس إلى القدم.
»أنا أبحث عن شخص أبيع له روحي«

في العنوان الذي تلقيته.
كان للمبنى عالمات كبيرة فوق نوافذه.
طرقت الباب لكن لم يأت أحد لفتحه.

بعد قليــل انضمت إلّي فتاة ســوداء على 
الدرج.

طرقِت الباب حتى آذت قبضتها.

كان اسمها أملا ، عالمة مشجعة.
عرِفْت شخصاً قام بحل ألغاز احلياة

بصوت ملكة سومرية قدمية.
وحتدثنا طويال عن ذلك

بينما نرجتف وندق بأقدامنا املبللة.

أوضحُت، من الضروري التزام الهدوء ،
حتى مع ارتعاش األرض

واالستمرار في مراقبة الذات
كما لو كان املرء غريباً متاماً.

مرة في شيكاغو، على سبيل املثال ،
رأيت رجالً في مرآة حالقة

كان له كتفي ووجهي العاريان ،
لكن عيونه أرعبتني!

عيون حتدق بقسوة وتعرف كل شيء!

بعــد أن افترقنــا ، جلب لنا الليــل  والبرد  
واملشي الالنهائي
نوعاً من النشوة.

ذهبُت كما لو كنُت مطارداً ، محاوالً تدفئة 
نفسي.

كان هناك النهر الشــرقي؛ وكان هناك نهر 
هدسون.

مياههما تتألق كالزيت في مصابيح احلرم.

شيء عظيم يحدث
وال كلمات تعبر عنه.

كانت الســماء مليئة بالغيوم املتســارعة 
واملباني الشاهقة ،
تدور وتدور بصمت.

في تلــك املدينة بأكملهــا ، كان بإمكانك 
سماع صوت سقوط الدبوس.

صدقني.
حتــى ظننت أنني ســمعت دبوســاً يقع 

وذهبت للبحث عنه.

إقبال غير معهود على معرض للفن الغربي في طهران
أسسته عائلة الشاه في اواخر السبعينات..

غالف الرواية

الشروع»عصفور«.. خريطة هّشة أمام المقّص

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
أول متسابقة على لقب »ملكة جمال 

إنكلترا« تظهر من دون ماكياج
خطفت املتســابقة »ملكة جمال إنكلترا« ميليسا 
رؤوف أنظــار اجلمهــور لها، وذلك لكونها املشــاركة 
األولى في مســابقة جمالية تظهــر من دون ماكياج 

نهائياً.
الفتــاة البالغة مــن العمر الـ 29 عامــاً، هي طالبة 
جامعية من جنوب لنــدن، ومتكنت بالفعل بالوصول 
إلى نصف نهائي املســابقة، وتأهلت للمرحلة الثاني 

في احلفل الذي سيتم في شهر ترين األول.
وقالت ميليسا: »هذا يعني الكثير بالنسبة لي ألنني 
أشــعر أن العديد من الفتيات مــن مختلف األعمار 
يضعن املاكياج ألنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك.
إذا كان املرء ســعيداً ببشــرته، فال يجب أن جنبر على 
تغطية وجهنا باملاكياج.. عيوبنا جتعلنا ما نحن عليه 
وهذا ما يجعل كل فرد منا فريداً. لم أشــعر أبداً أني 
ألبــي معايير اجلمال.. قررت أنني جميلة في طبيعتي، 

ولهذا قررت املشاركة من دون ماكياج«.

بيع سيارة األميرة ديانا بسعر قياسي
بيعت سيارة كانت تقودها األميرة ديانا في الثمانينيات 
مــن القرن املاضي مقابل 650 ألف جنيه إســترليني 
)764 ألف دوالر( في مــزاد، قبل أيام فقط من الذكرى 

اخلامسة والعشرين لوفاتها.
وقالت شركة سيلفرستون للمزادات إنه كانت هناك 
»مزايدة شرسة« على السيارة )فورد إيسكورت آر إس 

توربو( السوداء قبل إقفال البيع.
ودفع املشــتري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن 
اسمه، زيادة بنسبة ٪12.5 على سعر البيع، وفقا لدار 

مزادات السيارات الكالسيكية.
وعلى السيارة 24،961 ميال فقط على احملرك وداخلها 
ســجل ملكيــة وإيصــاالت الصيانــة، وقصاصات 
الصحــف، وصور لديانا تقود الســيارة، وفق ما نقلت 

وكالة »بلومبرغ«.
وأضافت الوكالــة أن ديانا كانــت تفضل في األصل 
ســيارة فورد إســكورت 1.6i كابريوليه حمراء اللون، 
لكن فريقها األمني طلب منها اختيار سيارة مختلفة 
لقيادتها فــي جميع أنحاء املدينــة، ألن اجلزء العلوي 
الناعم من ســيارة مكشــوفة لم يوفر مــا اعتبروه 

خصوصية وأمنا كافيني لها.

ألول مرة في التاريخ.. امرأة تطلب زوجها 
الطبيب في بيت الطاعة

ذكرت وسائل االعالم املصرية، حادثة أغرب من اخليال، 
ولم حتدث من قبل في الوطــن العربي، حيث أقدمت 
امرأة مصريــة على طلب زوجهــا الطبيب في »بيت 

الطاعة«.
ووفقا لصحيفة »اليوم الســابع« املصرية، فإن امرأة 
تقدمت بطلب حملاكم األسرة قبل أيام، يتمثل في إنذار 
طاعة ضد زوجها تتهمه فيه بالنشــوز، بعد اهماله 

لها وتهربه من اإلنفاق عليها وأطفالها.
وأوضحــت الصحيفــة أن الســيدة أنــذرت زوجها 
بطاعتها، مبينــة أن هذا األمر غير متعارف عليه، في 
ظل أن املتعــارف عليه هو أن الزوج مــن ينذر زوجته 

بطاعته بعد اتهامها بالنشوز.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه مت تقييد اإلنذار الذي يعد 
األول مــن نوعه، بدخول الزوج فــي طاعة زوجته حتت 

رقم 61581 ُمحضرين أسرة مدينة نصر.

»إعتقال« تمساح حاول اقتحام مدرسة 
أعلنت الشرطة األمريكية، السيطرة على متساح كان 
يحاول الدخول إلى مدرسة في مدينة ليكسينغتون 

بوالية كنتاكي األمريكية.
ونقلت وســائل إعالم محلية عن مكتب قائد شرطة 
املدينة، قوله إن »طول التمساح جتاوز املترين«، مشيراً 
إلى أن »التمســاح شــوهد عند املدرسة لدى وصول 

التالميذ إليها في الصباح«
كما ذكرت وســائل اإلعــالم أن »الشــرطي العامل 
باملدرســة والتابع لوحدة الكالب البوليسية، له خبرة 
ســابقة في اصطياد التماســيح، وأنه قــاد عملية 

السيطرة على احليوان املفترس«.
فيما قالت إدارة املدرســة إن »التعامل الســريع مع 

التمساح حال دون إصابة أي من التالميذ«.

البصرة ـ الصباح الجديد:

البالد  القدمية جنوبي  البصرة  تعد 
ومنذ القدم ،منبعاً للثقافة والعلم 
حيث أبو األسود الدؤلي في النحو 
واجلاحــظ وكتبه البيــان والتبيني 
والبخالء وفيلسوف العرب الكندي 
في  أســهموا  ممن  وغيره  والفرزدق 
تأصيل احلركة الثقافية، وال يخفى 
أيضاً سوق املربد فأصبحت البصرة 
القدميــة وقتهــا محتــوى جلميع 
للثقافة  األجناس األدبيــة ومنبعاً 
والفــن ووالدة الثقافــة األولى في 
كانت  والتــي  القدمية(  )البصــرة 

تسمى قدمياً )البصيرة(.
أعــاد بنــاء املدينة ملــك الفرس 
)أردشــير( وقــد قيل ســابقاً إنها 
)حجارة بيضاء كانت في املربد( وقد 
بنيــت على أنقــاض مدينة قدمية 
ومدن مندثرة وهي من املدن املهمة 
التــي بناهــا العرب عنــد الفتح 
املوافق  14 هـــ  العام  اإلســالمي 
635 م، حيــث كانت في بادئ األمر 
بنيت  ثم  ومن  للجنود  معســكراً 
كمدينة كاملة ال تزال قائمة حتى 

يومنا هذا.
تعد أســرة )آل أبي بكرة( أول أسرة 
العام  القدمية في  البصرة  سكنت 
635 م والتــي لها الــدور البارز في 
والتجارية  الدينيــة  احلركة  إحياء 
والزراعيــة واالقتصاديــة آنــذاك، 
الثقافية  احلركــة  ملنبع  ونتيجــة 

من البصــرة القدمية بنيت حينها 
البيوت التراثيــة والتي متثل اليوم 
)قصر الثقافة والفنون، احتاد األدباء 
العراقيــني فرع البصــرة، جمعية 
الفنانني التشكيليني فرع البصرة، 
وغيرها من  واآلثار،  السياحة  هيئة 

البيوت التراثية القدمية(.
ونتيجــة ألهميــة هــذه املنابــر 
الثقافية، باشــرت احلكومة احمللية 
بإعادة  البصــرة  فــي محافظــة 

إعمارها، حيث يقول رئيس جمعية 
الفنانني التشكيليني فرع البصرة، 
أحمد السعد، إن »احلكومة احمللية 
في محافظة البصرة باشرت بإعادة 
ترميم البيوت التراثية القدمية في 
منطقــة البصرة القدميــة والتي 
يبلــغ عددها 42 بيتــاً تراثياً، وهذه 
ليســت اجلولة األولى للترميم بل 
مت ترميمها في السبعينات وكذلك 
كانت جولة أخــرى لترميمها في 

التسعينات«.
وأضــاف الســعد: »أمــا البيــت 
التراثي الذي ميثل جمعية الفنانني 
التشــكيليني فرع البصرة فقد رمم 
في التســعينات فقــط من حيث 
األرضية والســقف ألنه كما يقال 
أقــل عمراً مــن البيــوت التراثية 
األخرى حيــث مت بناؤه فــي العام 

.»1915
وتابــع: »بعد أن قــررت محافظة 

البصــرة ترميم البيــوت التراثية 
متت املنحــة من االحتــاد األوروبي، 
وبعد أن جرى تنفيــذ القرار أحيل 
املشــروع إلــى شــركة مختصة 
حيث متت املباشــرة بالترميم في 
األيــام القليلة املاضيــة والبيوت 
بترميمها  املباشــرة  التــي متــت 
)قصر الثقافة والفنون، احتاد األدباء 
وجمعية  البصــرة،  فرع  العراقيني 
الفنانني التشكيليني فرع البصرة(، 

واملشروع القادم سيشمل )9 بيوت 
تراثية في محلة الباشــا( وكذلك 
ستكون احملكمة القدمية من ضمن 

هذا املشروع«.
وأردف بالقــول: »أما البيت التراثي 
الذي يضم حالياً هيئة الســياحة 
واآلثار في البصــرة فقد مت ترميمه 
7 ســنوات  من قبل احملافظة قبل 
تقريباً، وهذا املشــروع سيشــمل 
جتميــل وتأهيل نهر العشــار من 
منطقة السيمر إلى جسر الغربان 
حيث ســتعمل له أكتاف جديدة 
باإلضافة إلى ســياج فــي اجلهة 
األخرى وســيكون الســياج تراثياً 
األخرى  اجلسور  ترميم  كما سيتم 
فــي هــذه املنطقــة أي منطقة 

البصرة القدمية«.
وأوضح قائالً: »سيكون دور احلكومة 
احمللية في محافظة البصرة ووزارة 
الثقافة وهيئة اآلثار باإلشراف على 
املشــروع فقط، أما املنحة واألمور 
املالية فهــي من االحتــاد األوروبي 
والتنفيذ من منظمة اليونســكو 
التصاميم  أعــدت  التــي  فهــي 
املكتب  كلفت  حيث  والكشوفات 
االستشــاري الهندســي جلامعة 

الديوانية ليقوموا بالكشوفات«.
األنشطة  أن »جميع  السعد  وأكد 
املســرحية  والعروض  الثقافيــة 
والفنيــة  األدبيــة  واجللســات 
واملؤمترات التــي كانت تعقد وتقام 
في هذه البيوت مؤجلة حالياً وذلك 
التــي تخضع لها  الترميم  حلملة 

هذه البيوت«.

توّجه إلعمار البيوت التراثية في البصرة القديمة 

ال إتفاقية قانونية لمؤتمر التنوع البيولوجي في أعالي البحار 

بدعم من االتحاد األوروبي وتنفيذ من »اليونسكو«

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد تقريــر أصدرتــه وزارة الثقافة 
تذاكــر  مبيعــات  أن  الســعودية 
السينما السنوية في البالد ارتفعت 
بنســبة 26 باملئة منــذ العام األول 
الذي افتتحت فيــه صاالت العرض 

في اململكة.
عروض  حتظــر  الســعودية  وكانت 
األفــالم العامة فــي اململكة حتى 
كانــون األول 2017 عندمــا وافقت 
املرئي  لإلعــالم  العامــة  الهيئــة 
تراخيص  إصــدار  على  واملســموع 
للعرض  دور  فتــح  فــي  للراغبــني 
ضمــن  باململكــة  الســينمائي 
اإلصالحــات االجتماعية التي قادها 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان 

في إطار رؤية 2030 .
ووصل عدد دور الســينما املشغلة 
مناطــق  علــى مســتوى  حاليــا 
دارا سينمائية   31 إلى  الســعودية 
بعــد افتتــاح 17 دار ســينما في 
اململكــة في عــام 2020 من خالل 
هــم  عامليــني  مشــغلني  أربعــة 
»فوكس« و«موفي« و«أي أم ســي« 

و«أمباير سينما«.
وأعلنــت وكالة األنباء الســعودية 
في الذكــرى الرابعة لرفع احلظر عن 
دور الســينما، عن بيع أكثر من 30 
مليون تذكرة، وقالت إن دور السينما 

توفر وظائف ألكثر من 4400 شــاب 
سعودي.

وقــال التقرير الذي حمــل عنوان » 
حالة الثقافة فــي اململكة العربية 
الســعودية 2021 إن »رواد السينما 
دوالر)2ر206  مليــون  8ر54  أنفقــوا 
مليون ريال( في السينما عام 2021 
مقارنــة مبليونــي دوالر ) 6ر7 مليون 

ريال( في 2018.
وقالت وزارة الثقافة إنها شيدت 11 
مســرحا جديدا بــني عامي 2020 و 
2021 ليرتفع العدد اإلجمالي املقدر 
إلى 54، كما قدمت عددا من املبادرات 
الصناعة  منو  لتشــجيع  احلكومية 
محليا ومنها مهرجان البحر األحمر 
السينمائي في جدة الذي انطلق في 
عام 2019 وسلط الضوء على عمل 
صانعي األفالم السعوديني جنبا إلى 

جنب مع فنانني عامليني.
وإلــى جانب رفــع احلظر عــن دور 
الســعودية  ســعت  الســينما، 
هوليووديــة  أفــالم  الســتقطاب 
لتصويرها فــي اململكة، إضافة إلى 
دعم رسمي هائل للكوادر الوطنية.

الســعودية  األفالم  هيئــة  وكانت 
التابعة لوزارة الثقافة أعلنت في أيار 
املنقضي، على هامش مهرجان كان 
 40 السينمائي عن تكفلها بنسبة 
باملئة من ميزانية األفالم التي تُصور 

على أراضيها وفق شروط معينة.
وأعلنــت جامعة اإلمــام محمد بن 
في  الرياض  في  اإلســالمية  سعود 
يونيو/ حزيران املاضي، أنها تســتعد 
إلطــالق أول برنامــج بكالوريــوس 
للســينما واملســرح على مستوى 
جامعــات اململكة في العام املقبل، 

»ملواكبة تطوير القطاعات الثقافية 
والفنية والترفيهية التي تتضمنها 

رؤية اململكة 2030«.
»كني  شــركة  أبحــاث  وتوقعــت 
العاملية« أن تصبح اململكة العربية 
 2026 عــام  الســعودية مع حلول 
واحــدة مــن أفضــل 20 دولة في 
صناعــة الســينما، حيث أصبحت 
ضمن أهم نقاط جذب صناع األفالم

وأشــار تقريــر »كني« الصــادر في 
والــذي يحمل  املاضي  يوليو/ متــوز 
عنوان »توقعات ســوق السينما في 
حتى  الســعودية  العربية  اململكة 
عــام 2026«، إلــى أن النمو مدفوع 
مببادرات طموحة، وأن تدفق شركات 
دور الســينما متعددة اجلنســيات 
سيســاهم في منو هذه السوق في 

سنوات قليلة.
وأضــاف أن حجم مبيعــات تذاكر 
املأكــوالت  وعوائــد  الســينما 
سيتضاعف  واإلعالنات  واملشروبات 

مبعدل إيجابي.
مــن  العديــد  أن  التقريــر  وتابــع 
الســعوديني واملقيمــني كانوا قبل 
الســماح بدور الســينما يتجهون 
إلــى دول اجلوار فــي املنطقة، إال أن 
الصناعة  هــذه  في  االســتثمارات 
عكست االجتاه، حيث أصبح اإلنفاق 

الترفيهي يتم داخل السعودية.

السعودية تسجل ارتفاعا في إيرادات دور السينما

متابعة ـ الصباح الجديد:
أنهــت الــدول األعضــاء فــي األمم 
املفاوضات،  من  أســبوعني  املتحدة، 
التنوع  حمايــة  اتفاقية  إقــرار  دون 
البيولوجي، في أعالــي البحار، وهو 
ما كان ســيتيح مواجهة التحديات 
البيئية واالقتصاديــة املتنامية، في 

هذه املناطق.
وخــالل 15 عامــاً، شــهدت أربَعة 
مؤمترات رسمية سابقة، لم يتمكن 
املفاوضون من التوصل إلى نص ملزم 
قانوناً، ملعاجلة مســائل عدة تتعلق 
باملياه الدولية، وهي منطقة تغطي 

نصف كوكب األرض.
من جانبها، قالت رئيسة املؤمتر، رينا 

لي، “برغم أننــا حققنا تقدماً ممتازاً، 
ال زلنا بحاجة إلــى مزيد من الوقت، 
للتقدم نحو خط النهاية”، مضيفة 
أن جلســة بحضور جميع األعضاء، 
املفاوضات،  اســتئناف  على  وافقت 

في موعد غير محدد مستقبالً.
وســيعود األمر اآلن، إلــى اجلمعية 
الســتئناف  املتحدة،  لــأمم  العامة 
الدورة اخلامســة في موعد لم يتم 

حتديده بعد.
ويرغــب الكثير، فــي أن تكون هذه 
األمم  مقــر  في  اخلامســة،  الــدورة 
األخيرة،  هــي  بنيويورك،  املتحــدة، 
للتوافــق علــى نص نهائــي، حول 
البيولوجي  التنــوع  علــى  “احلفاظ 

بشــكل  واســتخدامه  البحــري، 
مســتدام، خارج نطاق الســلطات 

الوطنية”.
وقــد أظهرت نســخة جديــدة من 

االتفاقيــة، مت توزيعها على املندوبني 
من  قبل ســاعات  اجلمعــة،  صباح 
انتهــاء املفاوضــات الرســمية، أن 
العديد من البنــود ال زالت مفتوحة 

للتفاوض.
احملتملة،  األربــاح  تقاســم  ويُعــد 
مــن تطوير مــوارد معدلــة جينياً، 
في امليــاه الدولية، إحــدى القضايا 
واألكثر حساســية، حيث  اخلالفية، 
تأمل شــركات األدويــة والصناعات 
ومســتحضرات  الكيميائيــة 
التجميل، فــي العثور على منتجات 
أو عقاقيــر أو عالجــات، ومثل هذه 
األبحــاث املكلفة، تقع الى حد كبير 
علــى كاهل الــدول الغنيــة، لكن 
لالتفاقية  اجلديــد  النص  مســودة 
النامية،  الــدول  إنصــاف  حاولــت 
باشــتراط إعادة توزيع نسبة مئوية 
املســتقبلية  املبيعات  جميــع  من 

عليها.
مــن جانبهــا، اتهمــت منظمــة 
غرينبيس، االحتــاد األوروبي والواليات 
املتحــدة وكنــدا، برفــض االقتراح 
باملوارد  لالحتفاظ  “اجلشــع”،  بدافع 
ألنفسهم، وهو ما نفاه مفاوض من 

االحتاد األوروبي.
البحار، من  وتبدأ منطقــة أعالــي 
النقطة التي تنتهــي فيها املناطق 
االقتصاديــة اخلالصة للــدول، على 
بعد 200 ميل بحري )370 كيلومتراً( 
الســاحل، وهي  أقصــى عن  كحّد 
ال تخضــع ألي دولة، وتشــّكل أكثر 
من 60 % مــن احمليطات ونحو نصف 

الكوكب.

لمزاج أفضل.. تناول الحليب
مع البسكويت لياًل

شيخوخة دماغ اإلنسان مرتبطة بصحة القلب

متابعة ـ الصباح الجديد:
بيالؤوسوفا،  آنا  الطبيبة  أوضحت 
خبيرة التغذية الروسية، أن تناول 
احلليــب مــع البســكويت ليال، 
هذا  مثل  ولكــن  املزاج  يحســن 
العشاء يضر بصحة بعض الناس.

وتشــير اخلبيــرة إلــى أن احلليب 
الدافــئ مع البســكويت هو في 
الواقــع مزيج كالســيكي يقدم 
الذين  النــوم لأطفال  غالبا قبل 
تتراوح أعمارهــم 3-4 أعوام. كما 
أن العديد من البالغني يحبون هذا 
املزيج، ألنه يحسن املزاج ويساعد 

على النوم بسرعة.
التربتوفان  حلمــض  لهــا،  ووفقا 
األميني املوجــود في احلليب تأثير 
مهــدئ. وهذا احلمــض عند غلي 

الرغوة، ويجب  يتجمع في  احلليب 
أخذ هذا األمر باالعتبار.

وتقول، »احلليب مصدر للتربتوفان 
فقط إذا لم تزل الرغوة من احلليب 
املغلــي، ألنــه عند إزالتهــا يزول 
لذلك  معهــا.  األميني  احلمــض 

أن يخفق.  احلليب يجب  عند غلي 
وحمــض التربتوفــان هو مقدمة 
السيروتونني  الســعادة  لهرمون 

الذي يعتبر في الليل مهدئا«.
يحــب  ملــاذا  اخلبيــرة  وتوضــح 
الكثيرون شــرب احلليب في الليل 

مع البسكويت.
وتقول، »البسكويت، من مضادات 
االكتئاب مثل احللويات. لذلك فإن 
احلليب مع البســكويت هو مزيج 
مثالي له تأثير مهدئ وحتى منوم 

إلى حد ما«.
وتضيــف، ولكــن هــذا ال يالئم 
اجلميع. فهو غير مالئم للمصابني 
بالنــوع األول أو الثانــي من مرض 
الســكري، وكذلك ملن يعاني من 

الوزن الزائد والسمنة.

متابعة – الصباح الجديد:
قالت دراســة حديثــة، لعلماء في 
“كلية لندن اجلامعية” ببريطانيا، إن 
سرعة شــيخوخة الدماغ، مرتبطة 
واألوعية  القلــب،  صحــة  بضعف 
الدموية، مــا يعني أن صحة القلب 
حتــدد بشــكل كبير مســار العمر 

احلقيقي لدماغ اإلنسان.
وقــام فريق الباحثــني الطبيني من 
كليــة لندن، بفحوصــات التصوير 
بالرنني املغناطيســي، لتحديد عمر 
دماغ املشاركني، حيث ظهرت عوامل 

اخلطر لشيخوخة الدماغ املبكرة.
وقد ارتبطت صحة قلب األشخاص 
كذلك  الدماغ،  بشــيخوخة  بشدة 
لعب اجلنس دوراً أيضاً، وفي املتوسط 
، كانت أدمغة النســاء “أصغر سناً” 
الرجال  لــدى  بنظيرتهــا  مقارنــة 
في العمر نفســه، بحســب نتائج 

البحث في مجلة “ذا النسيت هيلث 
لونغيتيفيتي”.

ويقــول العلمــاء، إن أداء األدمغــة 
املتأثرة بالشيخوخة املبكرة، نتيجة 
بشــكل  ينخفض  القلب  ضعــف 
االنخفاضات  أن هذه  ورغم  أســرع، 
كانت فــي البداية خفيــة، إال أنها 
تتفاقم مــع كل عقد مــن الزمان، 

وغالبــاً ما تصبــح أكثــر وضوحاً 
يزيد من  خالل وقــت قصيــر، مــا 
خطــر التدهور املعرفــي، واألمراض 

التنكسية العصبية، مثل اخلرف.
العلمي،  الفريــق  رئيــس  ويقــول 
البروفيسور،  اجلامعية،  لندن  بكلية 
جوناثان شــوت، “وجدنا أنه في حني 
أن األشــخاص في هذه الدراســة، 
نفســها  األعمار  في  جميعاً  كانوا 
الــذي تنبأ به  تقريبا، لكــن العمر 
منوذج الكمبيوتر ألدمغتهم، يختلف 

بشكل كبير”.
وعّبر البروفيســور عن أمله في “أن 
تكــون هــذه التقنية يومــاً ما أداة 
مفيدة لتحديد األشخاص املعرضني 
خلطر الشيخوخة املتسارعة، بحيث 
ميكــن تقدمي اســتراتيجيات وقائية 
لتحســني صحة  وموجهة  مبكرة، 

أدمغتهم”.
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تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية
)مواد احتياطية ملنظومة بدالة الشركة األرضية(

للمرة )االولى( وبكلفة تخمينية مقدارها )116,130,000( دينار عراقي )مائة وســتة عشر مليون 
ومائــة وثالثون الف دينار عراقي( ومبدة جتهيز )180 يوم( , مبوجب املواصفات والشــروط التي ميكن 
احلصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )250,000( دينار)مئتان وخمســون ألف دينار ال 
غير( غير قابل للرد، فعلى اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشاركة تقدمي عروض بالدينار العراقي )مع 
مراعــاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملــدة ال تقل عن )120يوم( مع إرفاق التأمينات 
األوليــة والبالغة )1,162,000( دينار عراقي )مليون ومائة واثنان وســتون الف دينار عراقي( على ان 

يتضمن العرض املعلومات التالية
- رقم املناقصة/ موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

تاريخ نفاذ التامينات االولية
- العناوين الصريحة للشركة او املكتب

وتسلم الى استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي اإلعالن والطلبية 
فــي مدة اقصاها الســاعة )الواحدة( بعد الظهــر ليوم )2022/9/26( ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير
مالحظة:-

1- يتــم تقدمي العروض وفقا للوثائق القياســية وفي حال عدم التــزام مقدم العطاء في تطبيق 
الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فأنه سيتم اســتبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

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

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

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

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

العاشرة صباحا.
6- في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون 

الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
7- تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت أثناء الدراسة الفنية 

والتجارية للطلبيات.
8- تقــدم التأمينات األولية على شــكل )خطاب ضمان او صك مصدق او ســفتجة( ومن جميع 
املصارف داخل بغداد على ان يكون خطاب الضمان املقدم داخال ضمن املنصة اإللكترونية وإذا لم 
يكــن خطاب الضمان داخال ضمن املنصة االلكترونية وان لــم يكن خطاب الضمان داخل ضمن 

املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.
9- ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االستيراد 

اخلاصة باملادة أعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا .
10- ال تتم املطالبة بأي متديدات ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ. 

11- ســيتم اســتبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية الغراض 
االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq :12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع اإللكتروني
13- سيتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

14- يتم استقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الشركات العراقية 
الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.

15- سيتم نشر االعالن في صحيفة الصباح احلكومية+ صحيفتني من اآلتي )الزمان، املدى، الزوراء، 
الصباح اجلديد، البينة اجلديدة، املشــرق، الشرق، العراق االخبارية، كل االخبار، املستقبل العراقي، 

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

كافة اإلجراءات القانونية بحقها.
17- تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضيلة سعرية بنسبة 
)10%( للمنتج احمللي وفي حالة تســاوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني )العام ثم اخلاص( 

اي االحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
18- ال تصرف اي مســتحقات الــى اجملهز اال بعد جلب بــراءة ذمة من دائــرة التقاعد والضمان 

االجتماعي.
19- تقدمي اثبات لتوفير ســيولة نقدية، كشــف مصرفي يبني حركة  التدفق املالي الخر ســنة 
او كفاءة مالية من خالل تســهيالت مصرفية مببلغ ال يقل عــن )23,226,000( دينار عراقي )ثالثة 

وعشرون مليون ومئتان وستة وعشرون الف دينار( وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
20- تفرض غرامة تاخيرية على اجملهــز ال يتجاوز 15% من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها 
عن 5 مليار دينار عراقي و 10% للعقود التي تســاوي مبالغها 5 مليار دينار عراقي فاكثر في حالة 

عدم التجهيز املواد بفترة التجهيز املثبتة في العقد.
21- على كافة الشركات املشــاركة التعهد بعدم العمل في عقود او مشاريع في قطاع النفط 
في اقليم كردستان العراق وفي حال وجود عقود او مشاريع حالية تتعهد الشركات بانهائها خالل 
ثالثة اشــهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الشــركات في القائمة السوداء ويحظر 

التعامل معها.
د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

Public Tender Announcement for Tender No: 014-PC-22-EBS 
Provision of Chemicals for PTF of 2023 

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 Chemicals for PTF of 2023 
Tender No.: 014-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$) after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One or Two Contractors who have enough experience and ability to carry out the 
project of Provision of Chemicals for PTF of 2023. 
Demulsifier: To be Used for the Treatment of Crude oil of 30c -90 c. The Expected Dosage Concentration≤80ppm. 
Corrosion Inhibitor: The Expected Dosage Concentration≤60ppm.
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 Mr. Zhang 
Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in 
advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email 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, 30th October 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. The Bid Bond value should be USD 20,000.00 and valid for 120 days from the closing 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: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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.

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

استنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ 
أعمال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع 
)نواجت كري+ ترســبات جزرات( في محافظة بغداد/ موقــع الطارمية( وكما مبني 

باجلدول ادناه.

وذلك في يوم االثنني املوافق )2022/9/5( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا 
وافق في يوم املزايدة عطلة رســمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في 
)موقع جنوب بغداد/ ابي نؤاس( فعلى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة العلنية 
االطالع ميدانيا على مواقع نواجت الكري وترسبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ 
الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القسم القانوني في مركز 
دائرة تنفيــذ اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ الــدورة/ طريق احملمودية/ خلف 
مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم احلضور في الزمان واملكان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله بصك مصدق 
ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر الذي 
ترسو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او 
بطاقة االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية 
واملصورة( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )%2( 
كما عليه تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من 
تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكسه 
يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه ترسبات اجلزرات إضافة الى 
حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفســارات تخص املزايدة ميكن 

مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعد املزايدة.
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صكبان الربيعي

المنشآت الرياضية 
ملك الشعب

االنسان اجليد املتكامل هو الذي ميتلك مواصفات خاصة 
تغير اجملتمع ومنها اإلرادة والشــجاعة والثقة والطموح 
والتألــق والعمل على ضمان املســتقبل الــذي هو في 
حقيقة االمر ضمان حقوق الشعب .. وضمن هذا املفهوم 
فأن املنشآت الرياضية التي مت تشييدها في عموم العراق 
تعتبر في االســاس ملك الشــعب ويتطلب الواجب من 

اجلميع احلفاظ عليها وصيانتها.
وك تأســفنا في دوري املوســم املاضي بكرة القدم لفرق 
األنديــة املمتازة عندما قام جمهــور وانصار احد االندية 
اجلماهيرية وهو نادي اجلويــة بتصرف مرفوض حيث قام 
بكسر وحتطيم كرسي احد املدرجات في ملعب الشعب 
الدولي احتجاجا ال لشــيء وأمنا احتجاجاً على خســارة 
فريقه امام الفريق املنافس وهو نادي الزوراء اجلماهيري هو 
اآلخر في مباراة بطولة بكأس العراق بالشــكل الذي ولد 
استهجان املســؤولني في وزارة الشباب والرياضة واحتاد 
كرة القدم املركزي حتى انب البعض ناشــد احتاد الكرة 
بتغــرمي إدارة نادي اجلوية مبلغ مــن املال تعويضا عن هذا 
التصرف الغريــب وكذلك حرمان جمهور نادي اجلوية من 

حضور عدد من املباريات املقبلة.
والشيء بالشيء يذكر عندما نقول ان املالعب احلديثة 
واملنشآت الرياضية هي ملك الشعب فهو نداء واضح 
من اجلميــع للتكاتف والتعاون علــى احلفاظ عليها 
وصيانتها.. وكم ســعدنا وفرحنا عندما مت تشــييد 
ملعب املدينة الدولي الــذي أصبح من املرافق املهمة 
التي اعتمدها االحتاد الدولي لكرة القد بإيعاز من االحتاد 
اآلســيوي املنصوص على طلب ومناشــدة من االحتاد 
العراقي برفع احلظر عن املالعــب العراقية الحتضان 
البطوالت الدوليــة وتنظيمها وهــي مبنزلة حق من 
حقوق ابناء وادي الرافدين لالستمتاع بالفنون واملهارة 
التي يقدمها العبو فرق االندية واملنتخبات الزائرة بغية 
التعلم منها حيث كلنا نعرف أن املشاهدة هي اساس 
التعلم.. واحلمد هلل فقــد حضر إلى العاصمة بغداد 
عدد من املنتخبات الشــقيقة والصيقة للمشاركة 
في بطوالت رسمية ولقاءات حبيبة كانت بالتالي من 
عوامل النهضة الرياضية العراقية واساس شموخها 
ويؤيدني الكثيرين أن لم نقل اجلميع من ابناء الرياضة 
العراقيــة بأن اجلهود الكبيرة التي بذلت من قبل وزارة 
الشباب والرياضة وإدارة نادي الزوراء العريق كانت وراء 
تشــييد وإجناز املرفق اجلديد وهو ملعــب نادي الزوراء 
احلديث الرائع بتصميمه ومرافقــة ومتكنا في وقتها 
ال خشــية على هذا النادي الكبير واملهم في قاموس 
الرياضة العراقية التي كانت عنوان افتتاحه يوم متكن 
نادي الزوراء من الفوز على منافســه نــادي الديوانية 
فــي مباراة خاصة ضمن مســابقة الدوري املمتاز في 
املوسم املاضي خرج بعدها اجلميع وليس جمهور نادي 
الزوراء وحده متلئهم الســعادة التامة .. وقبل اشهر 
سادنا التساؤل والستفســار عندما سمعن بإن إدارة 
نادي الزوراء قد فاحتت شركة تركية إلعادة زراعة جنيل 
ملعبها الذي اصابه التلف الننــا نعرف ان كل مرفق 
جديد وحديث يتطلب منهجية خاصة من املسؤولني 
عليــه للحفاظ على دميومته وكنــا نتمنى ان يحدث 
ذلك من قبل إدارة نادي الــزوراء واخملتصني الفنيني في 
ملعبه ألن االهمال معناه ال سامح اهلل انعدام الوعي 

وضياع املواطنة الصاحلة.
وال نريــد أن نذكر في خامتة القول بــأن الدول الراقية 
كثير ما تســتقدم خبــراء وفنيني من اخلــارج باتفاق 
مع مؤوسسات وشــركات عاملية بهدف احلفاظ على 

مرافقها ومنشأتها الرياضية احلديثة.

متابعة ـ الصباح الجديد:

بارَك وزيُر الَشباب والرياضة، رئيس 
القدم »عدنان  لكرِة  املركزي  االحتاد 
درجال« نيابة عن اسرة االحتاد الفوزَ 
الذي أحرزه منتخُب الناشئني على 
نظيره منتخب جُزر القمر بهدفني 
مقابــل هــدٍف واحٍد فــي اجلولِة 
الثانّية لبطولِة كأس العرب اجلارّية 
اجلزائرّيــة، وضمان  وهــران  مبدينِة 
تأهلــه إلى الدور ربــع النهائي من 

البطولة.
وأبــدى رئيــُس االحتــاد ســعادتُه 
املُميزة،  لنتائجه  املنتخب  مبواصلِة 
بعد أن حقَق ثاني انتصاراته ليتربَع 
على صدارِة اجملموعِة الثالثة برصيد 
باســتمرارِ  مطالباً  نقاط،  ســت 
إلى مراكز  التفوق العربّي وصــوالً 

متقدمة.
وجنَح منتخُب الناشئني في خطِف 
فوزه الثاني، الســبت، من منتخِب 
جُزر القمــر بهدفني لهدٍف ليصل 
إلى النقطِة السادسة في اختتاِم 
الثانّيــة من منافســاِت  اجلولــِة 
اجملموعــةِ الثالثــة لبطولِة كأس 
العــرب اجلارّية في مدينــِة وهران 
اجلزائرّية ليضمن بلوَغ الدور املُقبل 
قبل اختتاِم مبارياتــه أمام نظيره 

املوريتاني يوم غد الثالثاء.

فوز وصدارة باستحقاق 
للمجموعة 

فوزاً  للناشئني  ـُــنتخبنا  م وحقَق 
مهماً على فريِق ُجزر القمر بهدفني 
مقابل هدٍف واحٍد في املباراِة التي 
أقيمت مساء أول أمس في ملعِب 
مستغامن في مدينِة وهران اجلزائرّية 
ليتصــدرَ اجملموعَة الثالثة بســِت 
نقاط. , املبــاراُة بدأت بهجمٍة جلُزر 

القمــر من كــرٍة َعرضيــٍة لالعب 
كرمي ســيد مرت أمــاَم املرمى،  وردَّ 
منتخبنــا بقوٍة واســتحكَم على 
املُباراِة، وكاد أن يسجَل من تسديدِة 
مصطفى عمار لكنها مرت بجوارِ 
القائم،  حلقها أحمد عبد الرضا من 
ركلٍة حرٍة علــت العارضَة، وأضاَع 
كــرار جعفر انفرادًة ســددها فوَق 
العارضــة،  ليتمكن علي أكبر من 
افتتاِح النتيجِة بالدقيقِة )٢٧( من 
كرٍة عرضيٍة وصلت له ليســكنها 
الشباَك ُمحرزاً هدَف التقدم، وكاد 

النتيجَة لوال  أن يضاعَف منتخبنا 
أن العارضــَة ردت كــرًة ملصطفى 
عمار لينتهي الشوُط األول بتقدم 

منتخبنا بهدٍف من دون رّد. 
وفي الشوِط الثاني فرَض منتخبنا 
ســيطرتُه على اللعِب إال إن هدفاً 
عكســياً بأقداِم العــب منتخبنا 
علي ســالم في الدقيقة )٦٠( دفَع 
التعويِض،  أجل  من  لألمام  العبينا 
الدقيقة )٦٥( حصــَل كرار  وفــي 
جعفــر علــى ركلِة جــزاٍء نفذها 
ليكملها  احلارس  رّدها  علي  حسن 

علي أكبر طاهر في الشباِك محرزاً 
الهدَف الثاني، وفي الوقِت املتبقي 
املبــاراِة أغلــَق منتخبنا  من عمرِ 
الهجوم  على  واعتمَد  املســاحاَت 
املُرتد الــذي كاد أن يثمرَ بانفرادتني 
لكــرار جعفر، األولى مــرت بجوارِ 
القائــم والثانّية تألــَق احلارس في 
إبعادهــا، لتنتهــي املبــاراُة بفوزِ 
بهدفني مقابــل هدٍف  منتخبنــا 
واحٍد، ليتصــدرَ منتخبنا اجملموعَة 

برصيِد ست نقاط.

الوطني يبدأ التدريبات اليوم
من جانب اخر، أعلن مدرب املنتخب 
الوطنــي لكــرة القــدم، راضــي 
شنيشــل، ان أول وحــدة تدريبية 
للمنتخــب حتت اشــرافه واجلهاز 
الفنــي املســاعد ســتبدأ اليوم 
االثنني.. وقال شنيشل ان التدريبات 
ســتقام في ملعب يحــدد الحقاً 
ببغداد اليوم اســتعدادا للبطولة 
الرباعيــة املقررة فــي األردن خالل 

شهر أيلول املقبل.
واوضــح انه اختــار قائمة العبيه 

الذيــن ســيمثلون املنتخب وهم 
مزيج مــا بني املنتخبــني االوملبي 
واالول فــي اول مهمــة لــه فــي 
حددت  التــي  الرباعية  البطولــة 
للمــدة مــن 19 - 27 أيلول املقبل 
فــي العاصمة عمــان، ضمن أيام 
فيفــا املعتمدة مبشــاركة العراق 

وسلطنة عمان وسوريا واألردن.
عن  أعلــن  قــد  شنيشــل  وكان 
 35 التــي تضم  القائمــُة االولية 
العبــاً هم كٌل من: جالل حســن، 
أحمد باسل، أحمد شاكر ، حسن 
حبيب، أحمد عبد احلســني، مهند 
جعاز، حســني عمار، رسالن حنون، 
زيد حتســني، مناف يونــس، كاردو 
فائز،  علــي  حداد،  مارتــن  صديق، 
رائد،  ميرخاس دوســكي، حســن 
زيدان  أمجد عطوان،  عدنان،  حمزة 
إقبال، محمد علــي عبود، محمد 
قاســم، سجاد جاســم، إبراهيم 
العماري،  أمير  بسام شاكر،  بايش، 
الكرمي،  منتظر محمد، حسن عبد 
شــيركو كرمي، وكاع رمضان، أحمد 
األمير، حسني  فرحان، منتظر عبد 
علي، أمين حسني، اسو رستم، عالء 

عباس، علي احلمادي.

الوفد اخلليجي راض عن 
التحضيرات

إلى ذلــك، أعرب الوفــُد اخلليجّي 
املُكلــف باالطالِع على املُنشــآِت 
الرياضّيِة التي تستضيف خليجي 
٢٥ ، عــن رضــاه التام ملا ســجله 
خــالل يومني فــي البصــرة بعد 
زيارته املدينَة الرياضّية أمس األول، 
وأعقبها أمــس بزيــارٍة أخرى إلى 
ملعِب امليناء ، ويُثمُن اجلهد احلثيث 
لوزير الشــباب والرياضة ومحافظ 
البصرة في تذليل جميع الصعاب 

وتوفير االحتياجات بسرعة.

الناشئة يتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب 
ويختتمون دور المجموعات غدا بلقاء موريتانيا 

اليوم.. شنيشل يبدأ قيادة الوطني استعدادًا للبطولة الرباعية 

ناشئونا وفرحة التأهل إلى ربع النهائي لبطولة كأس العرب

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

فالنسيا ـ أتليتكو مدريد
الدوري اإلسباني

هشام السلمان *
حقق نادي احلشــد الشــعبي 
صباح أمس لقب بطولة العراق 
التي  الباراملبيــة  بالســباحة 
اختتمت في مســبح الشعب 
قوية  الدولي وسط ســباقات 
وتنافس مشروع للحصول على 
لقب البطولة بعد ان شــارك 
فيها عددا من االندية الرياضية 
واللجان الفرعية املتخصصة .. 
وجاء فــي املركــز الثاني فريق 
نادي االشراق بينما حل النجف 

باملركز الثالث .
عدادا  البطولة  ختــام  وحضر 
من أعضاء املكتــب التنفيذي 
الوطنية  الباراملبيــة  للجنــة 

الرياضية  العراقية واالحتــادات 
اللجنــة  ضمــن  العاملــة 

الباراملبية.
* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
لكرة  الوطني  منتخبنــا  تغلب 
فارس  داراب  فريق  على  الصاالت 
بســتة  االحد،  اليوم  االيرانــي، 
في  واحد  هــدف  مقابل  اهداف 
املبــاراة التجريبيــة التي جرت 

بينهما في مدينة شيراز.وتدخل 
املواجهــة التجريبيــة ضمــن 
في  منتخبنا  حتضيــرات  اجندة 
معسكره اجلاري في ايران حتضيراً 
للمشاركة املرتقبة في نهائيات 
كاس اســيا التي ســتضيفها 

دولــة الكويت الشــهر املقبل.
وتنــاوب على تســجيل اهداف 
الالعبني، فهد  منتخبنا كل من 
جمعة  الديــن  ومحب  ميثــاق 
جزا  وسيفر  احسان  ومصطفى 

ورافد حميد ووليد خالد.

المنامة ـ عباس هندي*
تعرض منتخبنا الشــبابي للكرة 
الطائرة، أمس، الى خســارة مؤملة 
بثالثة  البحريني  منافســه  أمام 
أشــواط دون رد ضمــن مباريات ) 
حتديد املراكز مــن 7-10( لبطولة 

آســيا حتــت 20 عــام املقامــة 
منافســاتها حالياً في العاصمة 
أشواط  املنامة.وكانت  البحرينية 
املباريات على النحو االتي )21-25( 

و )25-21( و)17-25(. 
وسيواجه منتخبنا الشبابي اليوم 

االثنني منتخب السعودية في متام 
والنصف  عشر  احلادية  الســاعة 
صباحاً، لتحديد املراكز من )10-9(.

* املنســق اإلعالمي الحتاد الكرة 
الطائرة 

شباب الطائرة يلعب لتحديد المراكز من )9-10( وطني الصاالت يتغلب على داراب فارس وديا

بغداد ـ الصباح الجديد:
العمومية  اجلمعيــة  جــددت 
ثقتهــا في   ، الــزوراء  لنــادي 
جديدة  لواليــة  حســن  فالح 
على مقعــد رئيس النادي متتد 
املؤمتر  وأســفر  ســنوات..  ل4 
االنتخابي لنــادي الزوراء، الذي 
جــرى مســاء أول أمــس في 
قاعة نــادي الصيد بالعاصمة 
الهيئة  أعضاء  بحضور  بغداد، 
العامة والعبي فرق النادي، عن 
رئيـس  مبقعد  حسن  فالح  فوز 

للنـادي.
ومت انتخاب قصــود عبد العزير 
نائبــا للرئيس، شــاكر محمد 
أمينا  للسر، صالح هادي  أمينا 

ماليا، وعضويــة كل من عبد 
الكرمي رزاق وأســعد الزم وعبد 
حمدان  ورافد  رشــيد  الرحمن 
حسن..  وفراس  ضاحي  وخليل 
وزير  االنتخابي،  املؤمتــر  وحضر 
والرياضــة عدنــان  الشــباب 
درجال، إلــى جانب جنوم النادي 

السابقيني واحلاليني.
يذكــر أن فالح حســن امللقب 
ب«ثعلب الكرة العراقية«، يعد 
في  األندية  رؤوســاء  أقدم  من 
العراق، إذ استلم مهمة رئاسة 
نادي الــزوراء منذ عــام 2010 
وحتــى 2026، بعد التجديد له 
أي منافس على  من دون دخول 

منصب الرئيس.

فالح حسن رئيسا لنادي الزوراء حتى 2026»الحشد الشعبي« بطال لسباحة البارالمبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلنــوب  غــاز  فريقــا  أحــرز 
والبيشــمركة لقــب دوري أندية 
للمتقدمني  الطاولة  بكرة  العراق 
والسيدات الذي أقيمت منافساته 
النهائية فــي قاعة مركز املوهبة 
الرياضيــة في املدينة الشــبابية 
مبشــاركة 18 ناديا باشراف االحتاد 

املركزي لكرة الطاولة.
املركز  اجلنــوب  غــاز  نــادي  واحز 
األول لفئة املتقدمــني تاركا نادي 
ثانيا ثم البيشمركة  السليمانية 

ثالثا، وفي فئة الســيدات حصل 
فريق البيشمركة على املركز األول 
الثاني  باملركز  نادي غاز اجلنوب  ثم 

ونادي آشتي ثالثا.
ويقود فريق نادي غاز اجلنوب املدرب 
ميلك ســجال  الذي  جبــار  عقيل 
والبطوالت  األلقــاب  مــن  كبيراً 
وقدم العشرات من الالعبني ولكل 
اجلنسني إلى تشكيالت املنتخبات 
الذين  الطاولــة  بكــرة  الوطنية 
حققوا جناحات مميزة على الصعيد 

اخلارجي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
احــرز منتخبنا الوطني لألشــبال 
باملبارزة لقب غربي آســيا للفرقي 
حاليا  احداثها  اجلارية  البطولة  في 
فــي االردن ، بعد فوزه على املنتخب 
 17 36 مقابل  بنتيجــة  املضيــف 
.. كمــا رفع العــراق رصيــده من 

عن  فضية  اضــاف  بعد  امليداليات 
وبرونزيتني  ســعد  مســلم  طريق 
كنعــان  مصطفــى  احرزهمــا 
رصيد  ليرتفع  ومصطفى محمــد 
العراق من امليداليات الى اربعة بعد 
حصول يوســف قحطان يوم امس 

األول على امليدالية الذهبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرياضي  النجــف  نــادي  أعلــن 
تعاقده مع الالعب الدولي مهدي 

بصفقة  الزوراء،  من  قادما  كامل، 
متتد ملوسم واحد.  . ويلعب كامل 
مبركــز صانع األلعــاب، ويعد من 

العناصر التي قدمت مســتويات 
كبيــرة مع فريقــه الــزوراء في 
املواســم املاضيــة..  كما خاض 

الالعب جتربة طويلة مع الشرطة 
امتدت إلى 8 مواســم من 2011 

حتى 2019.

النجف يتعاقد مع مهدي كامل 

غاز الجنوب والبيشمركة يحرزان لقب العراق 
للمتقدمين والسيدات بالطاولة

المبارزة يتوج بذهب الفرقي 
الشبال غربي آسيا 

جانب من التتويج

فالح حسن

غاز اجلنوب

منتخب االشبال باملبارزة



يومية سياسية مستقلة Mon. 29 Aug 2022 issue )4963( االثنني 29 آب 2022 العدد

بغداد - سمير خليل:
املوبايــل، هذا اجلهــاز الصغير صار 
يشــكل عاملــا خاصا فــي حياتنا، 
لدرجة  تعودنا عليه  يالزمنا كظلنا، 
ال نســتطيع الفكاك منه، بسبب 
حاجتنا للتواصل مع من نريد ونحن 
في اي مكان او وضع خاص، لذلك ال 
ميكن ان نواصل حياتنــا وفعالياتنا 

اليومية بدون املوبايل.
وعند احلديث عن هذا اجلهاز الصغير 
العجيــب البد ان نطــوف قليال في 
تاريخ االتصاالت الهاتفية في العراق 
حيــث تذكر املصــادر ان اول خدمة 
هاتفية الى العــراق كانت في عام 
عام  ومحددة،  معينة  1910الغراض 
1919 نصبت في بغداد بدالة يدوية 
صغيرة قرب جامــع االمام االعظم 
فــي االعظمية ربط بهــا عدد من 
الرسمية،  بالدوائر  اخلاصة  اخلطوط 
كما نصبت بدالة في البصرة عرفت 

ببدالة العشار.
بعد تأســيس الدولة العراقية عام 
1921 كان بيــت توفيق الســويدي 
)رئيس وزراء العراق ســابقا( هو اول 
بغداد  فــي  الهاتف  يدخلــه  منزل 
1وكانت طريقة  وحصل على الرقم 
لكي  القرص  بتدويــر  تتم  االتصال 
ويكــون مأمورها  بالبدالة  يتصــل 
مســؤوال عن احلصول علــى الرقم 
املطلوب، اما عن املكاملات التلفونية 
العمومية فقد وضعت في شــارع 
الرشــيد ببغداد دائرة بريد باب اآلغا 
قرب جامع مرجان في نيســان عام 
1927 بســبب عدم اقبال املواطنني 
على نصب الهواتــف في منازلهم 

ومتاجرهم.
توفــرت خدمات  الســنني  وبتقادم 
االتصــال والبريد في العــراق كما 
توفرت شــبكة االنترنيت عن طريق 
الهاتف،  مــودم  طريق  أوعن  املراكز 
كانت  أيًضا  الالسلكية  واالتصاالت 
باستخدامها  يسمح  ولم  موجودة 
إال فــي نطــاق ضيــق مــن مجال 
القيادات فقط باســتخدام هواتف 
الثريا املرتبطــة باألقمار الصناعية، 
النظام  2003 وسقوط  العام  لغاية 
البائد حيــث دخلت خدمة اإلنترنت 
للعراق  الالســلكية  واالتصــاالت 

وأصبحت في متناول اجلميع.
املوبايل  اجهــزة  عــن  وللحديــث 
كسلعة جتارية التقينا السيد فؤاد 
فاهم صاحب أحد محال بيع اجهزة 
االتصاالت ليحدثنا عن هذه التجارة 

فقال:
جتارة اجهزة االتصــال )املوبايل( في 

تزايــد النه أصبح حاجة اساســية 
للنــاس تضاهي احلاجــة ملتطلبات 
احلياة االساسية، اليوجد بيت يخلو 
مــن املوبايل، التوجــد عائلة الميلك 
افرادها جهاز موبايل، ماساعد على 
هذه احلاجة هي ظــروف احلياة التي 
تواصل  تتطلــب  والتي  نعيشــها 
االمني  الوضــع  بســبب  اجلميــع 
باملوبايل،  ترتبط  وكلها  واالقتصادي 
خصوصــا اذا كان االمــر مرتبــط 

بالعمل".
ويضيــف: اقتناء املوبايــل لم يعد 
أصبح  بــل  الكبار  علــى  مقتصرا 
في متناول الشــباب وحتى االعمار 
الصغيرة، في املــدارس مثال أصبح 
ضــرورة ملحــة لطلبــة املرحلتني 
املتوســطة واالعدادية بسبب قلق 
االهالــي مما يوفــر املوبايــل فرصة 
للتواصل بني الطلبة وذويهم لذلك 
اطمئنان  املوبايل وســيلة  أصبــح 

االهل على اوالدهم وبناتهم".

*ما مناشىء استيراد املوبايل؟
املنشــأ االهم الذي يزود االســواق 
العراقية بهــذه االجهزة هو الصني 
واليوجــد مكان آخــر يضاهيه، الن 
الصناعــة الصينيــة ككل غــزت 
اســواق العالم وليس على مستوى 

املوبايــل فقط، حتــى امريكا التي 
متتلك شــركة آيفون الشهيرة فان 
خطوط انتاجها تكــون في الصني 
خطوط  االنتــاج،  تكلفــة  لقلــة 
صناعية هائلة فــي الصني اهلتها 
لتكــون الدولــة االولــى بصناعة 

املوبايل".

*وكم تتراوح اسعاراجهزة املوبايل 
في العراق؟

اســعار املوبايل مختلفة بحســب 
النــوع واحلداثة، مثال ســعر جهاز 
اآليفون الشــركة العاملية املعروفة 
دوالر فــي حني يكون  يصل ل1300 
ادنى ســعر في االجهــزة الصينية 
كاالنفلكــس مثــال بــني 80 او 90 
اجملدد  وهناك  دوالر،  ال100  واليتجاوز 

االقل سعرا بحدود 40 او 50 دوالر".
ويضيــف: للموبايــل عمــر محدد 
تقريبا من أربع الى خمس ســنوات، 
في حــني كان للموبايل عمر اطول 
اليوم  الســابقة،  الســنوات  فــي 
املوبايــل الذي يصلنــا عمره محدد 

واالجهزة االخرى

اين حتصلون على بضاعتكم  *من 
وكيف هي االسعار مقارنة بالدول 

اجملاورة؟

االستيراد يتم عن طريق التجار، كما 
في ســوق زيونة مثــال او عن طريق 
الشركات مثل شركة بي سي آي او 
شركة اجلبال وتصل الينا عن طريق 
وكالء الذيــن يتجولــون ويعرضون 
بضاعتهــم علينا، اســعار املوبايل 
عندنا ارخص من باقي الدول بسبب 
غياب التعرفة الكمركية واالستيراد 
لذلك  النوعية،  للسيطرة  اليخضع 
فالــدول اجملاورة تشــتري منا وتباع 

هناك بسعر اكثر".

املوبايــل  عالقــة  عــن  *ومــاذا 
باحلاسوب؟

املوبايــل طغى علــى كل االجهزة، 
صار يضاهي احلاسوب ويتفوق عليه، 
احلاســوب،  على  غطى  التاب  حتى 
باملقارنة فــان املوبايل صغير احلجم 
وســهل احلمل كما انه يعطيك ما 
وبتقنية حديثة  املعلومات  تريد من 
ورمبا ببرامج أحــدث، كل ما حتتاجه 
من  تســتقيها  مثال من معلومات 
الغوغل عن طريق املوبايل، احلاسوب 
انحسرت اهميته باستثناء من يريد 
ان يكتب او يعــد موضوعا او تقريرا 
مكتوبــا، بالنســبة لنا نســتعني 
باحلاســوب في اعداد برامج املوبايل 

فقط".

تجارة الموبايل تزدهر في البالد 
والمواطنون ال يملكون منه فكاكًا

اسعاره رخيصة والصين المورد األكبر

السليمانية - الصباح الجديد:
عاد مشــهد هجرة الشــباب الكرد إلى الواجهة مجددا، 
ليتصدر األخبار ومواقع التواصل االجتماعي بعد انتشــار 
مقاطع فيديوية ملناشــدات من شباب الكرد عالقني على 

احلدود األوربية ويعانون من ظروف قاسية.
وقال عضو برملان إقليم كردســتان كاوة عبــد القادر، إن 
"هذا املشهد يلخص سوء األوضاع االقتصادية واخلدمية 
والسياسية التي يعيشها املواطن في إقليم كردستان".

وأضاف عبد القادر أن "عودة هجرة الشباب كانت متوقعة، 
خاصة وأن هذا الوقت يعد مناسباً كون األجواء في البحر 
تهدأ، وهناك حالة يأس مســتمرة لدى الشباب الكرد من 
عدم معالة املشــاكل الكبيرة التي يعاني منها املواطن 

الكردي".
وبني أنه "بعــد التظاهرات األخيــرة للمواطنني في مدن 
كردســتان وحالــة القمع التــي واجهت بها الســلطة 
مواطنيها، فأن الشاب بات يشعر بعدم الراحة النفسية، 
فضاًل عن األوضاع املاليــة الصعبة وانعدام فرص العمل 

وانحسارها بأبناء املسؤولني واألحزاب وذويهم".
وفي العام املاضي غرق أكثر من 50 شاباً كردياً على احلدود 
البيالروســية بعد أن هاجروا من مدن إقليم كردســتان 

اخملتلفة.

مشاكل االقليم تدفع شبابه 
الى الهجرة

بغداد - الصباح الجديد:
افتتــح في دار املأمــون للترجمة والنشــر معرض البيع 
املباشر للكتب الصادرة حديثاً بعناوين متنوعة، فضالً عن 
الكتب الصادرة ضمن مشروع وزارة الثقافة )ترجمة مئة 
كتاب( إلى جانب الدوريات الصادرة عن دار املأمون باللغات 

العربية واإلجنليزية والفرنسية في مقر الدار.
وحضــر املعرض وكيــل وزارة الثقافة والســياحة واآلثار 
الدكتور نوفل أبو رغيف واملدير العام لدار املأمون للترجمة 

والنشر إشراق عبد العادل.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن ســعي الــدار احلثيث لتعميق 
وجتسير الصلة ما بني هذه املؤسسة الثقافية وجمهورها 

بإتاحتها مختلف اإلصدارات لهم وتسهيل وصولها.

بيع مباشر للكتب في دار 
المأمون

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

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

انتشــر عبر مواقع التواصل االجتماعي فديو يصور اباً 
بكل رحمة وإنســانية يتقاســم مع ابنه "قطعة من 
الكرتــون " حتمي من حرارة الشــمس فــي ظل ارتفاع 
درجات احلرارة حيــث تتجاوز درجة احلــرارة خالل أوقات 
الظهيرة عتبة الـ 50 درجة مئوية في مدينة البصرة، ال 
يتورع أصحاب الكسب اليومي عن مواصلة مسيرتهم 
في الســعي وراء لقمة العيش حتى مع هذه الدرجات 

املرتفعة واخلطرة على صحة اإلنسان.
ورحمة هذا األب جتسدت في تقاسم "ظل" قطعة من 
الكرتون مع ابنه الذي كان يقود "الســتوتة" فيما كان 
األب يجلس في عربة الدراجة النارية في صيف البصرة 
الالهب، رمبا كانا ذاهبني ســعيا وراء رزقهما، او عائدين، 
فهما ليس لهمــا إال أن يخرجا برغم حتدي الشــمس 

فهما يؤكدان مضيهما في احلياة برغم كل شيء.
كل املشاعر اجلميلة جتمعت بداخلنا ونحن نشاهد هذا 
املقطع الذي يجســد طيبة وعظمة االب في كل زمان 
ومكان وبرغم كل التحديات والظروف. وحصد الفيديو 

آالف املشاهدات ونال اعجاب الكثير.
فــاألب هو الرجل الوحيــد في العالم الــذي يأخذ من 
نفسه ليعطيك قد ال يكون أعطاك كل ما تتمناه لكن 

تأكد أنه أعطاك كل ما ميلك.
الصديق احلبيب األمان هو ذلك الشــخص الذي مينحنا 
كل شــيء من دون مقابل وهو الوحيــد الذي يتمنى ان 

يكون أبناؤه أفضل منه.
وقد كتب أحد احلكماء عن االب بعد ان طرح عليه سؤال 

من هو االب؟
فقال: أالب...في صغــرك.. تلبس حذاءه فتتعثر من كبر 

حذائه وصغر قدمك
تلبس نظاراته فتشعر بالعظمة..

تلبس قميصه فتشعر بالوقار والهيبة..
يخطر ببالك شــيء تافه فتطلبه منه.. فيتقبل منك 

ذلك بكل سرور ويحضره اليك من دون منة.
يعود الى املنزل فيضمك الى صدره ضاحكا وانت التدري 

كيف قضى يومه وكم عانى في ذلك اليوم في عمله..
واليوم في كبرك ....

انت التلبس حذاء ابيك فذوقه قدمي وهو اليعجبك ...!
حتتقر مالبســه العتيقة وأغراضه القدمية ألنها ال تروق 
لك! أصبح كالمه وســؤاله عنك هو تدخل في شؤونك 

وذلك اليروق لك
حركاته تصيبك باحلرج.. وكالمه يشعرك باألشمئزاز..

أذا تأخرت وقلق عليك وعاتبك على التأخير حني عودتك 
تشــعر أنه يضايقك وتتمنى لو لم يكن موجودا لتكون 
أكثر حرية ...!! رغم أنه يريد األطمئنان عليك ليس أال ..

ترفع صوتك عليه وتضايقه بردودك وكالمك.. فيسكت 
ليس خوفا منك، بل حبا فيك وتسامحا معك..

ان مشــى بقربك محــدودب الظهر.. متســك يده فقد 
أصبحت أنت اطول منه!

أنت باألمــس تتلعثــم بكالمك وتخطئ فــي احلروف 
فيضحك مبتســما ويتقبل ذلك برحابــة صدر.. وأنت 
اليوم تتضايق من كثر تســاؤالته واستفساراته بعد أن 

أصابه الصم او اصابه العمى لكبر سنه..
لم يتمنــى أبوك لك املوت ابدا في صغرك وال في كبرك 
.... وانت تتمنى له املوت.. فلقد ضايقك في شيخوخته 
وقد يضايق من معك أيضا!مهمــا كتبنا تبقى احلروف 
والكلمــات فقيرة اجتــاه االب فقد حتملــك ابوك.. في 
طفولتك ...في جهلك ...في ســفهك ...في كبرك.. في 
دراســتك... في عوزك... في فاقتك.. في شــدتك ...في 

رخائك .... حتملك في كل شيء..

 ظل ودفء وامان

زينب الحسني

متابعة - الصباح الجديد:
تعــود املغنيــة املصرية شــيرين عبد 
الوهــاب للتمثيل في فيلــم كوميدي، 
بعد غياب نحو20 ســنة عن الشاشة 

الذهبية.

وقالت شــيرين عبد الوهاب في اتصال 
هاتفي أذاعــه برنامج "إي تي بالعربي": 
"أنــا واملؤلــف أمين بهجت قمــر نقوم 
بكتابــة الفيلــم، وأملــي عليه بعض 
األشــياء التي لها عالقة بي وشــكل 

الفيلم عموما، بحيــث أعطيه وجهة 
نظري وهو يكتب".

انتهاءها من تسجيل  وأكدت شــيرين 
أغنيتهــا اجلديدة "املتــرو"، من كلمات 
أميــر طعيمة، أحلان عمــرو مصطفى، 

وتوزيع طارق مدكور، مــرددة أنه يتبقى 
بعض اللمســات األخيرة التي يضعها 
املــوزع املوســيقي طارق مدكــور قبل 
طرحها. وقبل 20 عاماً شاركت شيرين 
عبد الوهاب في فيلم "ميدو مشاكل" 

النجــم أحمد حلمي،  مع 
مبسلســل  تبعتــه 

"طريقــي" منــذ ما 
 8 مــن  يقــرب 

سنوات.

شيرين عبد الوهاب..كاتبة وممثلة في فيلم كوميدي جديد

بغداد - الصباح الجديد:
التابع  املســرحي  بغداد  صالون  يفتتح 
فعاليات  ضمن  حياة(  )املســرح  لفرقة 
املؤمتر األول للفرق األهلية، الذي تستعد 

إلقامته خالل تشرين األول املقبل.
وقال رئيس الفرقة جمال الشــاطي : إن 
“فرقة )املســرح حياة( واحدة من الفرق 
املســرحية األهلية العاملة في العراق 
مبوجب إجازة تأســيس رسمية من وزارة 

الثقافة".

وأضــاف أن “فرق املســرح تضم فنانني 
وفنيني وإداريني مهمني، وسبق أن  جنوماً 
قدمت أعماالً تركت بصمة في الثقافة 
العراقية والعربية، من خالل املشاركات 

والعروض املنفصلة".
وتابع أن “املؤمتر يقام على قاعات منتدى 
املســرح التابع ملديرية املسارح في دائرة 
السينما واملســرح بوزارة الثقافة، حتت 
شعار “الفرق املسرحية األهلية فضاءات 
إبداع وتواصل" الفتاً الى أن املؤمتر “تقدم 

من خاللــه ورقتان بحثيتــان، لكل من: 
سالم الزيدي، بعنوان "مسرح احملافظات 
ذاكرة إبداع" وعبد اجلبــار وناس "ذاكرة 
املســرح في ذي قار وعــروض وفعاليات 

أخرى".
وبني الشــاطيء أن"الهــدف من إقامة 
األهلية  املسرحية  الفرق  تفعيل  املؤمتر، 
التي كان لها الدور الفاعل في املشهد 
اليوم  تعاني  والتي  العراقي  املســرحي 
مــن التهميش والركود  بســبب غياب 
الدعم املالي ما تسبب بتشتت أعضاء 
الفرق برغم وجود قانون الفرق املسرحية 
بأن  2002،منوهاً  8 لســنة  رقم  املعدل 
“املؤمتر محاولــة إللقاء حصاة في بركة 
ماء راكد إذ ال بــد أن تعود احلياة لفرقنا 
املســرحية ،ومنها فرقة )املسرح حياة( 
التي تعمل على عقــد هذا املؤمتر الذي 
نعد له وبشــكل جــاد علَّنــا نحظى 
والبســمة  الفرحة  تعيد  بتســهيالت 
جلمهور املسرح الذي غادر صاالت العرض 
منذ أمــد طويل مثلما غــادر الفنانون 

فرقهم".

بغداد - وداد ابراهيم:
هاجم منر بنغالي طبيبا بيطريا خالل 
عمله في حديقــة حيوانات متنزه 
الــزوراء في العاصمــة بغداد ونقل 
الطبيب على أثرها الى املستشفى 

لتلقــي العالج بعد ان تعرض لتلف 
االنســجة وجزء من عضلة الساق، 
واملعروف ان حديقة حيوانات الزوراء 
فيها ما يصل الى 22 اسدا و24 منرا 

بنغاليا وسيبريا.

يدخل  البيطري  الطبيب  ان  ويذكر 
احليوانات وبشــكل يومي  اقفاص 
ووجباتها  مــن صحتهــا  للتأكد 
الغذائية وتعدادها على ان يرافقه 
واثناء  املتوحشة،  احليوانات  مروض 
بعمله تعرض  الدكتور حارث  قيام 
لهجوم شــرس من منر ســيبيري، 
ويذكر ان الطبيب قد احيط بعناية 
مدينة  مستشــفى  فــي  فائقة 
العالج حتى  يتلقــى  الطب وهو 

كتابة هذه السطور.
واملعروف ان منر ســيبيريا، والذي 
يعرف أيضا باســم آمــور يعد 
من أكبر ســالالت النمور التي 
ميكــن العثــور عليهــا فقط 
امور- في منطقــة محميــة 
أوســوري ، برميورســكي كراي 
وخاباروفســك كراي في شرق 

سيبيريا.

نمر سيبريا يهاجم طبيبًا مساٍع لتفعيل الفرق المسرحية األهلية
في حديقة حيوانات الزوراء

بغداد - الصباح الجديد:
احتفى املركز الثقافي في احتاد اإلذاعيني 
والتلفزيونيني، بالفنان محمد حســني 
العادلي  املركز حافظ  رئيس  كمر. وقال 

الــذي أدار اجللســة: إن "العــراق يزهو 
بقدراتــه اإلبداعية، وكمر من العالمات 
الفارقة في الفــن التراثي وعمل طويالً 
على نشــر الفن األصيل محلياً وعربياً 

وعامليــاً، من خالل آلة اجلوزة، يشــاركه 
الفنــان وســام أيــوب العــزاوي، على 
الســنطور". بدوره أكد كمــر "أنه بدأ 
مشواره من العام 1974 طالباً في الدورة 

اخلامسة من معهد الدراسات النغمية 
"املوســيقية حالياً" مشــموالً بعناية 
منير بشــير الــذي احتضــن موهبته 
بتعيينه أستاذاً في املعهد سنة 1980 

واســتمر لغايــة 1997"، مضيفــاً أن 
"تأسيســه فرقة املقام مكنه من نشر 
التراث املوســيقي العراقي وآله اجلوزة 
في مائتني وخمسني مهرجاناً". وأضاف 

أن "معهد الدراســات املوسيقية 
بتدريس  املتخصــص  الوحيــد 

اتبعت  املنطقة  ودول  التــراث 
خطواته فيما بعد".

اإلذاعيون يحتفون ب "محمد حسين كمر"
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