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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف مقرر مجلس النواب غريب 
حراك  عن  السبت،  اليوم  عسكر، 
سياســي من أجل عقد جلســة 
للمجلس خالل األســبوع احلالي، 
فيما بني انها لن تبحث تشــكيل 

احلكومة او االزمة السياسية.
وقال عســكر في تصريح تابعته 
حراكاً  »هناك  إن  اجلديد،،  الصباح 
يجري بني القوى السياســية من 
النواب  أجل عقد جلســة جمللس 
من  ليس  احلالي،  األســبوع  خالل 

اجلديدة  احلكومة  تشــكيل  أجل 
وإمنا من أجل وجــود قوانني حتتاج 
الى تشريع خالل املرحلة املقبلة«.

وبني ان »احلراك مازال مستمراً بني 
عدد من القوى السياســية، لكن 
حتى اآلن ال اتفاق نهائي على عقد 
اجللســة وال موعد ثابت لعقدها 
خالل األســبوع احلالــي«، مؤكداً 
فــي ذات الوقت أن »هناك شــبه 
إجماع على عودة جلسات البرملان، 
بشــكل منعــزل عن تشــكيل 

احلكومة واالزمة السياسية«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــذر اخلبيــر االقتصــادي نبيــل 
تأثير  السبت، من  امس  املرسومي، 
االنخفــاض امللحوظ في أســعار 
النفط على النفقــات العامة في 

العراق.
جاء ذلك في بيان أصدره حتت عنوان 
»العراق يُلدغ مــن ذات اجلحر عدة 

مرات«.
وقــال املرســومي فــي بيانــه إن 
»انخفاض ســعر النفــط الى 86 
العراق  ان  يعنــي  للبرميــل  دوالرا 

اصبح قريبا من منطقة اخلطر«.
وأوضح أن العراق يحتاج الى سعر 

80 دوالرا للبرميــل وصادرات تصل 
3.3 ماليــني برميــل يوميــا لكي 
تصل  نفطية  إيرادات  على  يحصل 
الــى 140 ترليون دينــار تكفي مع 
لتغطية  النفطية  غيــر  اإليرادات 
التي  العامة  النفقــات  متطلبات 
ارتفعت مبقدار 25 تريليون دينار هذا 
العام نتيجة لتشــريع قانون األمن 

الغذائي«.
وأغلقت أسعار النفط على خسائر 
كبيــرة األســبوع املاضــي، جراء 
انخفاضهــا عامليا اثــر رفع البنك 
الفدرالي األمريكي الفائدة مما ينذر 

بحدوث ركود اقتصادي عاملي.

مقرر مجلس النواب: ال اتفاق او موعد 
نهائي على عقد جلسات البرلمان 

خبير اقتصادي يحذر بعد انخفاض 
أسعار النفط: البالد تقترب من الخطر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
كشــف اعضــاء فــي برملــان 
مبالغ  اختفــاء  عن  كردســتان 
بيع  ايــرادات  مالية كبيــرة من 
الثانــي من عام  للربع  النفــط 
2022 اجلاري، وسط كبوات يعاني 
اقليم  في  النفــط  قطاع  منها 
انسحاب  ذلك جراء  كردســتان، 
عدد من شركات النفط العاملية 
من االستثمار في حقول النفط 
احملكمة  قــرار  باالقليــم، عقب 
االحتاديــة بالغاء قانــون النفط 
والغاز الــذي اقر في االقليم عام 

.2007
»ديلويــت«  شــركة  وكانــت 
تصديــر  وتدقيــق  إلحصــاءات 
نفط إقليم كردســتان وإيراداته، 
السبت عن  امس  قد كشــفت 
املصدر وحجم  النفــط  كميات 
ايراداته لألشهر الثالثة املنصرمة، 
مبّينة أن إقليم كردســتان صدر 
37 مليون برميل نفط،  أكثر من 
بلغــت إيراداتها ثالثــة  مليارات 

و789 مليون دوالر.  
وقالت عضو برملان كردستان عن 
حراك اجليل اجلديد مزدة محمود، 
ديلويــت    شــركة  تقريــر   « ان 
يكشف عن حجم ايرادات النفط 
والتي  املنصرمة  الثالثة  لألشهر 
تــكاد تبلغ نحو اربعــة مليارات 
دوالر، اضافــة الــى مليــار دوالر 
التي  الداخلية  االيــرادات  حجم 
استحصلتها حكومة اإلقليم ».

حجم   « ان  محمــود،  وتابعــت 

لألشهر  كرواتب  الالزمة  االموال 
الثالثة املنصرمة بلغ مليار و800 
مليون دوالر، اي ان حجم الفائض 
في ميزانية حكومة االقليم بلغ 
الواحد  دوالر للشهر  قرابة مليار 
» وهو ما قالت انه » مختف وغير 
واضح حلد االن »، متساءلة: » اين 

ذهبت هذه األموال«.
واشــارت الى انه » االن بات جليا 
22 مليار  كيف اختفــت نحــو 
دوالر من ايرادات بيع النفط خالل 
وهو   ،« املنصرمة  الثالثة  االعوام 

ما قالت بانه » يؤشر على وجود 
فساد كبير في ملف النفط ».

بتحقيق   « محمــود  وطالبــت 
النفط عبر  الشــفافية مبلــف 
االحتادية،  احلكومة  الى  تسليمه 
واحلزبيــة  الهيمنــة  وانهــاء 
بهذا  تركيا  وحتكم  والشخصية 

امللف احليوي.«
»ديلويــت«  شــركة  ونشــرت 
إقليم  نفط  تصديــر  إحصاءات 
الثاني  للربع  وإيراداته،  كردستان 

مبّينة   ،2022 احلالــي  العام  من 
بتصدير  قام  كردستان  إقليم  أن 
37 مليون برميل نفط،  أكثر من 
 3 أكثــر من  إيراداتهــا  بلغــت 

مليارات دوالر.  
أصدرته  بيــان  فــي  ذلــك  جاء 
الصبــاح  حصلــت  الشــركة 
اجلديد على نسخة منه، تضمن 
الكميــات املصــدرة مــن نفط 
إقليم كردســتان وإيراداته، خالل 
الفتــرة مــن 1 نيســان إلى 30 

حزيران من عام 2022.  

وبحســب البيــان، فــان إقليم 
كردستان صدر خالل تلك الفترة، 
برميالً  ألــف  و618  مليونــاً   37
 3 إيراداتها  بلغــت  األنبوب،  عبر 

مليارات و789 مليون دوالر.
خصصــت مليــار و632 مليوناً 
منها لدفع املســتحقات املالية 
لشــركات النفــط العاملة في 
النفقات  بلغــت  فيما  االقليم، 
ونقل  لتصدير  األخرى  احلكومية 
وتخزيــن النفــط 584 مليــون 
املبلغ  أن  ديلويت  دوالر، وأوضحت 

املتبقــي للحكومة بعد خصم 
جميــع النفقات، هو مليار و571 

مليوناً، خصصت لدفع الرواتب.
يذكر أن احملكمة االحتادية العليا، 
كانــت وصفت في )15 شــباط 
2022(، قانــون النفط والغاز في 
الدســتوري«،  بـ«غير  اإلقليــم 
والزمت حكومة إالقليم بتسليم 
ملف النفط كامالً إلى احلكومة 
االحتادية، وهو ما رفضته حكومة 
احملكمة  قرارات  واعتبرت  اإلقليم 

االحتادية مسيسة.

بعد اعالن »ديلويت« حجم صادرات الربع الثاني من هذا العام

برلمانية تطالب بتسليم نفط اإلقليم الى الحكومة 
االتحادية وتكشف اختفاء مبالغ كبيرة من ايراداته

خاص - الصباح الجديد:
اكد اإلطار التنسيقي عن إمكانية 
عقــد جلســة برملانية األســبوع 
مرشــحه  متتع  مؤكــداً  احلالــي، 
الوزراء محمد شياع  رئيس  ملنصب 
السوداني بقبول دولي السيما من 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
وفــي مقابل ذلك، ترهــن األطراف 
الكرديــة اإلعــالن عن مرشــحها 
بنتائج  اجلمهوريــة  رئيس  ملنصب 
زيارة وفــد ثالثي إلى احلنانة واللقاء 
مقتدى  الصــدري  التيار  زعيم  مع 

الصدر.
وقال عضــو ائتالف دولــة القانون 
رســول راضي فــي تصريــح إلى 
أن »تشــكيل  »الصبــاح اجلديد«، 
احلكومة يجب أن يسبقه اتفاق بني 
األطراف الكردية على مرشح رئيس 

اجلمهورية«.
وتابــع راضي، أن »االحتــاد الوطني 
الدميقراطي  واحلزب  الكردســتاني 
الكردســتاني قــد توصــل إلــى 
تفاهمات متقدمة حلل هذه االزمة 

بترشيح شخص متفق عليه«.

وأشــار، إلى أن »اإلعالن عن اســم 
مرشــح رئيس اجلمهورية ســوف 
يكــون قبل 24 ســاعة من موعد 

اجللسة البرملانية املرتقبة«.
وبني راضي، أن »التوقعات تشير إلى 
إمكانية عقد جلسة البرملان خالل 
انتخاب  أجل  من  احلالي  األســبوع 
املضي  ثم  ومــن  اجلمهورية  رئيس 

بإجراءات تشكيل احلكومة«.

وشــدد، على أن »ممثلة األمني العام 
بالســخارت  جنني  املتحــدة  لألمم 
والسفارتني األميركية والبريطانية 
على مرشــح  اعتراضاً  تبديــا  لم 
محمــد  التنســيقي  اإلطــار 
رئيس  الســوداني ملنصب  شــياع 
مجلس الوزراء بشــرط عدم إجراء 
تعديــل على قانــون االنتخابات او 

مفوضيتها«.

ويرى راضــي، أن »التيار الصدري هو 
األخر قد لن يعترض بشكل مباشر 
على الســوادني بشــرط أن تكون 
واليته لســنة واحــدة ومن بعدها 
يتم حــل البرملــان، أو منح رئيس 
الكاظمي  مصطفى  احلالي  الوزراء 
الثقة مرة أخرى للمــدة ذاتها مع 
تغيير قانــون االنتخابات دون إجراء 

تغييرات على مفوضيتها«.

وأكد، أن »حتالف الســيادة بزعامة 
اخلنجر  وخميس  احللبوسي  محمد 
الدميقراطي  احلــزب  مــع  متفــق 
الكردســتاني بزعامــة مســعود 
بارزانــي علــى تشــكيل حكومة 
مكتملــة الصالحيات مــع إجراء 
االنتخابية،  القوانني  على  تعديالت 

ومن ثم الذهاب إلى حل البرملان«.
وانتهــى راضــي، إلــى أن »جميع 
إمكانية  تؤكد  احلاليــة  املعطيات 
اخلــروج مــن األزمة السياســية 
أصبحت  اليــوم  املتاحة  واحللــول 

كثيرة«.
مــن جانبــه، ذكــر عضــو احلزب 
علي  الكردســتاني  الدميقراطــي 
الفيلي، فــي تصريح إلى »الصباح 
اجلديــد«، أن »حواراتنا مــع االحتاد 
إلى  الكردســتاني وصلت  الوطني 
أقرب  اليوم  ونحن  متقدمة  مراحل 
مــن أي وقــت مضى علــى إعالن 

املرشح ملنصب رئيس اجلمهورية«.
وتابع الفيلــي، أن »األزمة ال تكمن 
في توصل الكرد إلى اتفاق بشــأن 
رئيس اجلمهورية«، مشدداً  منصب 

علــى أن »املعضلــة األكبــر هي 
التنســيقي  اإلطار  بــني  اخلالفات 

والتيار الصدري«.
ويسترسل، أن »اإلعالن عن مرشح 
رئيس اجلمهورية قــد يزيد األجواء 
السياسية تعقيداً في ظل األوضاع 

الراهنة«.
وأكــد الفيلــي، أن »زيــارة الوفد 
الثالثــي الذي يضــم رئيس اقليم 
ورئيس  بارزاني  نيجيرفان  كردستان 
حتالف الفتح هادي العامري ورئيس 
مجلس النواب محمد احللبوســي 
إلى احلنانة من أجل اللقاء مع زعيم 
التيار الصدري مقتــدى الصدر ما 

زالت قائمة«.
ويجــد، أن »نتائــج هــذه الزيــارة 
ستحدد مالمح املرحلة املقبلة ومن 
بعدها سيتم االعالن عن مرشحنا 

ملنصب رئيس اجلمهورية«.
»اإلطار  أن  إلــى  الفيلــي،  ومضى 
التنســيقي عليه أن يقدم البعض 
من التنازالت وعدم اســتفزاز التيار 
الصــدري كــي منضــي بالعملية 

السياسية إلى بر األمان«.

الديمقراطي الكردستاني: زيارة الوفد الثالثي للصدر
ستحدد مالمح المرحلة المقبلة

فيما اإلطار يحّضر لجلسة برلمانية هذا األسبوع  تقريـر

المحكمة االتحادية تضع وزارة النفط
6امام تحديات هيكلة القطاع وتحديث خططه واشنطن تخفف قيود تصدير التكنولوجيا

3الى ايران لتسهيل اتصال مواطنيها باإلنترنت

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب عضو اللجنــة املالية 
اليوم  الســاري،  النيابية فالح 
الســبت، وزارة املالية بكشف 
في  املتورطــة  الشــخصيات 
فقــدان أكثر مــن 800 مليون 
بالقضاء العراقي  دوالر، ملوحاً 
في حال التستر على املتورطني.
وقال الساري، في بيان اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد: »تابعنا 
ما جاء فــي مخرجات اللجنة 
املشــكلة فــي وزارة املاليــة 
جتــاه مــا حتدثت به عــن هدر 

واختالســات في املــال العام 
بلغت قيمتها اكثر من ترليون 
»إنطالقا  دينار عراقي«، مؤكدا 
واألخالقي  الرقابــي  الدور  من 
وحفاظــاً علــى املــال العام، 
بالكشف  املالية  وزارة  نطالب 
التي مت  }االمانــات{  املبالغ  عن 
استالمها من قبل إدارة الهيئة 
بحســب  للضرائب  العامــة 
نتائج اللجان التحقيقية التي 
اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ 

أكثر من 800 مليون دوالر«.
وشدد أنه  »للوقوف على دقائق 

األمور وتفاصيلها واطالع الرأي 
العــام عليهــا ، يتوجب على 
شــافية  إجابات  تقدمي  الوزارة 
لألســئلة التالية: أسم اجلهة 
املســؤولة أو الشخصية التي 
قامت بالتالعب، عدم االكتفاء 
بعقوبــة النقل، فهــذا إجراء 
إداري، نرجــو اعالمنــا اإلجراء 
القانونــي واجلنائي بحق مدير 
عام الهيئــة العامة للضرائب 
ان ثبتــت إدانته، كيفية حتريك 
حسابات األمانات املفتوح لدى 
مصرف الرافدين وأعيد له 300 

الــى 400 مليار دينار شــهرياً 
، وهل  املســتفيدة  واجلهــات 
املصــرف متورط بذلك، وهل مت 
واالدعاء  النزاهة  هيئة  مفاحتة 

العام باجلرمية املذكورة«.
وبعكــس ذلك، يوق الســاري 
»نحمل وزارة املالية املسؤولية 
القانونية عن ضياع املال العام 
والتستر على اجلناة و سنقوم 
على  قانونية  شكوى  بتحريك 
الــوزارة وإدارتها في حال وجود 
او  أو تساهل  شبهات فســاد 

تستر على اجلرمية«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
علــى  الزراعــة  وزارة  اقترحــت 
نظيرتهــا اللبنانيــة، تأســيس 
لتســهيل  مشــتركة  شــركة 

التبادل التجاري بني البلدين. 
وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة 
الســبت  امس  النايف،  حميــد 
أن وزارة الزراعــة اقترحــت على 
نظيرتهــا اللبنانيــة، تأســيس 
لبنانيــة   – عراقيــة  شــركة 
نقــل  لتســهيل  مشــتركة، 
البلدين،  بــني  الزراعية  املنتجات 

وتوزيعها على التجار.
فإن  نايــف،  حميــد  وبحســب 

العقبات  إلزالــة  يهدف  االقتراح 
الصرفية،  التعامالت  تواجه  التي 
ودفــع قيمــة الســلع التي يتم 

تبادلها بني البلدين.
وأضاف أن االقتراح قدم إلى اجلانب 

اللبنانــي، خــالل اجتمــاع عقد 
في بيروت، يــوم )22 أيلول 2022(، 
بني وزير الزراعــة العراقي محمد 
اخلفاجي، وممثــل الغرف التجارية 
العراقية، ووزيــر الزراعة اللبناني 

عباس حاج حسن ، مشيرا إلى أن 
اجتماعاً آخر سيعقد بهذا الشأن 

للتوصل إلى اتفاق نهائي.  
ويبلغ حجــم التبادل التجاري بني 
العراق ولبنان أكثر من 150 مليون 
دوالر سنوياً، حيث يستورد العراق 
املنتجــات الزراعيــة مــن لبنان، 
لتشــغيل  الوقود  إليــه  ويصدر 

محطاته إلنتاج الكهرباء.
الزراعــة في العراق،  ويعقد وزراء 
ســوريا، لبنــان واألردن، اجتماعاً 
عمان،  األردنيــة  العاصمــة  في 
اليوم االحد لالتفاق على استيراد 

وتصدير املنتجات الزراعية.

مطالبة نيابية للمالية لكشف المتورطين 
بفقدان أكثر من ترليون دينار

الزراعة تقترح على نظيرتها اللبنانية تأسيس 
شركة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت مديرية املــرور العامة، 
السبت، املباشرة بالعمل بنظام 
النافــذة الواحــدة لتســجيل 

املركبات في موقع الرستمية.
إنه  بيــان  في  املديرية  وافــادت 
املرور  مدير  مباشر من  »بإشراف 
العــام اللــواء احلقوقــي طارق 
اإلجراءات  ولتبســيط  الربيعي 
الذي  العراقي  املواطــن  وخدمة 
اخلدمات،  أفضل  تقدمي  يستحق 
النافذة  إجــراءات  في  العمل  مت 

الواحدة لتســجيل املركبات، أي 
أن املواطن سوف يقوم بتسليم 
نافذة )شباك(  أول  معاملته من 
ويستلمها كاملة من آخر نافذة 

)شباك(«.
وأشــار البيان، إلــى أن »مديرية 
املرور العامة باشرت بدايًة مبوقع 
الرسمية وسوف يتم العمل في 
النافذة الواحــدة باأليام املقبلة 
في جميــع مواقع التســجيل 
التابعة إلى مديرية املرور العامة 

في بغداد وجميع احملافظات.«

البداية في موقع الرستمية

المرور تباشر العمل بنظام 
النافذة الواحدة لتسجيل 

المركبات 
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اكــد رئيــس اجلامعــة العراقية 
البروفيســور علي صالح حسني 
اجلبوري أن معايير تقييم اجلامعات 
وبالتالي ترتيبها تنازلياً بحســب 
جودتها  مســألة معقدة تخضع 
إلى الكثير من البيانات واملؤشرات 
وقــد  وحتليلهــا،  واإلحصائيــات 
والتقومي  األشــراف  جهاز  أختص 
العلمي في مركــز الوزارة للقيام 
بهــذا الواجــب . واضــاف رئيس 
اجلامعــة يعد هذا إجراء ســنويا 
يســتند على ماتقدمه اجلامعات 
لنشــاطاتها  وبرامج  خطط  من 
التقييــم ومالحظة  بداية عــام 
مدى ونســبة تنفيذ تلك اخلطط 
والبرامج علــى أرض الواقع نهاية 
عــام التقييم عــالوة على زيارات 
ميدانية تقــوم بها جلان من جهاز 
لألطالع  اجلامعات  إلى  اإلشــراف 
عن كثــب على جوانب أخرى، بعد 
ذلك تصدر حكمها النهائي بشأن 

ترتيب اجلامعة املعينة..
وميكننا القــول أن ترتيب اجلامعة 
يتغير من عام آلخر تبعاً لنشــاط 
اجلامعة  لكــن من خالل اطالعي  
علــى بعــضَ  معاييــر تقييــم 
جامعتنــا في الســنوات األخيرة 
متقدمة  مواقــع  حققــت  فقد 
بصورة ملحوظة وتتحســن عاما 
بعد آخر، وميكنني القول بأنها في 
موقع جيد حاليا ونطمح طموحا 
والنشــاط  اجلهد  إلى  مســتندا 
والعمل الدؤوب بأذن اهلل أن تكون 
ينافس على  افضــل  في موقــع 
نظيراتها  مــع  الترتيب  صــدارة 

االخريات الحقا...
فــي  االفقــي  التوســع  وعــن 
استحداث أقسام علمية وكليات 
نوعية اوضح رئيس اجلامعة ان من 
يطلع على تاريخ اجلامعة العراقية 
حجم  جلــي  بشــكل  يالحــظ 
الســنوات  في  األفقي  التوســع 
األخيرة وهذا مايتيح للجامعة ان 

تلبــي طموحــات اجملتمــع فــي 
الدراســة  خريجــي  اســتيعاب 
واقســام  كليات  فــي  اإلعدادية 
علميــة متنوعة، وهذا التوســع 
األفقي ســيفرض توسعا عموديا 
إدارية ســاندة  لوحدات ومفاصل 
له، وبحســب االستراتيجية التي 
وضعتها اجلامعة، وبزمن قريب من 
ذلك هناك خطط لــدى اجلامعة 
للزراعــة  كليــات  ألســتحداث 
والطــب البيطــري وسنســعى 
جاهدين ألستحداث كلية للعلوم 
وأخــرى للتربيــة الرياضية وذلك 
يتطلب تهيئة مستلزمات ليست 
باليسيرة تشــمل مبان ومالكات 
نحث  ولكننــا  وإدارة،  تدريســية 
اخلطى وبجهود أخوتي سنختصر 

الزمن لتحقيق الهدف املنشود..
التخطيــط  مركزيــة  وعــن 
والمركزيــة التنفيــذ ام العكس 
ان  اجلبوري  البروفســور  كشــف 
التخطيــط أســاس النجاح في 
أي عمــل ، والتخطيط الســليم 
يوصلــك للهــدف املرجتــى بأقل 

اخلسائر، وأقصد باخلسائر هنا هي 
اجلهد والوقت واملــال ، لذا فنحن 
في أمــس احلاجة إلــى تخطيط 
مركــزي يضطلع به متخصصون 
ثــم يعهد بالتنفيذ كال حســب 
وعالقته  وأهتمامــه  إختصاصه 
، أي أن  باملشــروع اخملطــط لــه 
التخطيط حينمــا يكون مركزيا 
فأننا نضمن ســالمته من جانبي 
الكفــاءة والدقــة ويجعــل من 
التنفيذ ســريعا تقوم به جهات 

متعددة.
وبشــأن املعايير جلــودة التعليم 
وفقا للتصنيــف العاملي ومراعاة 
ذلك خطوات للصعود في ســلم 
التصنيف قــال رئيس اجلامعة ان 
ينبغي   ، التعليم هو ثقافة  جودة 
على كل منتسب للجامعة سواء 
أكان تدريسيا أو موظفا أو حتى أن 
كان طالبا، ان يراعي ثقافة اجلودة، 
وحني يتثقف املنتســبون جميعا 
بثقافــة اجلودة ويراعــي ذلك في 
الســلوك اليومــي ، عندئذ ترقى 
اجلامعة في سلم جودتها ، أما أن 

يترك األمر لتقوم به جلان او أقسام 
او شعب وكأنه عمل إداري روتيني 
فســتكون اجلامعة بال أدنى شك 
فــي موقع غير مرضــي ، فاجلودة 
ليســت فرض كفايــة إذا قام به 
البعض سقط عن اآلخرين بل هي 
مســؤولية كل منتسب، ذلك ألن 
احلالي  الوقت  فــي  اجلودة  معايير 
تغيــرت وتبدلت لتشــمل بذلك 
حتى ســلوكنا اليومــي ، نظافة 
املؤسســة ، كفــاءة مخرجاتها ، 
مســاحاتها اخلضــراء ، مرافقها 
، اخلدمــات التي تقدمها  وابنتها 
ملنتســبيها وللمجتمــع  ناهيك 
والتدريس  والتأليــف  البحث  عن 
والترقيــات وغير ذلــك كثير ، لذا 
نحن بالتأكيد ســنراعي كل هذا 
، لكن العبــرة والفائدة أن يراعي 
ننهض  كي  اجلودة  معايير  اجلميع 

بجامعتنا ونفخر بها..
ان  الى  اجلبوري  البروفسوور  ولفت 
العالم يشــهد منوا متسارعاً في 
واضاف كما  التكنولوجيــا  عالم 
هو معروف هناك جلــان قطاعية 

التخصصات  وبحســب  وزاريــة 
مســؤولة عــن حتديــث املناهج 
وتطويرها ، وهذه اللجان شــاملة 
علــى رؤســاء األقســام وعمداء 
الكليات املتناظرة وهم الشريحة 
األقرب إلى املناهج وحافات العلوم 
األقســام  ، ومن خــالل مجالس 
لتطوير  ومقترحات  توصيات  ترفع 
هذه  وتناقش  املناهــج  وحتديــث 
القطاعية  اللجان  في  املقترحات 
ويتــم إقرارهــا لتكــون قراراتها 
مركزية ملزمــة للجامعات كافة 
، لكن هناك نســبة قد تصل إلى 
١٥٪ مــن املناهج املقــررة تخول 
صالحية تعديلها أو أســتبدالها 
للجامعــات مــن دون الرجوع إلى 
اللجــان القطاعية وهــي نافذة 
بأعتقادي جيدة  تعطي للجامعات 
التصرف في  مســاحة من حرية 
التطور  والتبديل بحسب  التغيير 

الذي تشهده ساحة العلم..
العراقية  اجلامعــة  ان  الى  ولفت 
وهلل احلمــد كانــت دومــآ حتقق 
على  ومتميزة  جيدة  مســتويات 

مســتوى جامعــات العــراق في 
نسب االجناز للمشاريع العمرانية، 
واملشــاريع التي هي قيد االنشاء 
حاليا تســير بشــكل جيد دومنا 
انحراف عمــا مخطط له وهناك 
جهود حثيثة مع الشركات املعنية 
لكن  حدثت،  ان  التلكؤات  ملعاجلة 
للمشــكالت  حلول   هناك  دائما 
املهندسني  من  ولدينا  حتدث  التي 
األكفــاء في اجلامعــة مايجعلنا 
مطمئنــني علــى ســير العمل 
وإجنازه على وفق الوقت احملدد له.. 
وكشــف رئيس اجلامعة ، كما هو 
معــروف أن اجلامعــات احلكومية 
تعمل وفقا لنظــام معني وقانون 
مركــزي   ال مجــال لألجتهاد في 
بعض من جوانبــه.، وأن وجد هذا 
االجتهاد فهو فــي حدود ضيقة.، 
والذي ينظم عمل هيئة التدريس 
فــي اجلامعات هو قانــون اخلدمة 
اجلامعيــة الــذي أراه بحــد ذاته 
محفزا كبيرا ملا فيه من امتيازات 
جيدة للتدريسيني.، لذا نرى اليوم 
ان اجلامعــة ال تبحث عن املالكات 
التدريسية بقدر ما تبحث األخيرة 
عن فرصة عمل في اجلامعة اال في 
بعض التخصصات النادرة او التي 
متس حافات العلــوم فأن اجلامعة 
الشك تبحث عن هؤالء وتوفر لهم 
الدرجــة الوظيفيــة وبيئة عمل 

مريحة ومناسبة.
وختامــا قال رئيــس اجلامعة انه 
برغم الزيــادة الكبيــرة في عدد 
الطلبة املقبولني في اجلامعة ومن 
محافظات متعددة إال أن جامعتنا 
وفــرت لهم الســكن وما يتصل 
به مــن خدمات ومبســتوى الئق 
بالطلبة ، وهناك خطة موضوعة 
تضمن  بحيــث  جيــد  بشــكل 
التنســيق والتوازن بني التوســع 
يصاحبه  ومــا  للجامعة  االفقي 
من زيادة في إعــداد الطلبة وبني 
الطاقة إالســتيعابية لألقســام 
الداخلية للســنوات املقبلة بإذن 
اهلل واليوجــد قلــق بشــأن هذا 

املوضوع...

بغداد ـ الصباح الجديد:
دت هيئــة النزاهة االحتاديَّة امس  أكَّ
نها من ضبط العقود  الســبت، متكُّ
وزارة  بقيــام  ة  اخلاصَّ واملُســتندات 
ة بشــراء كميَّاٍت كبيرٍة من  الصحَّ
)قناع   )cpap( جهاز ماسك سيباب 
وجه( صيني املنشأ، ُمبّينًة أنَّ قيمة 
 )24,050,000( بلغت  الكميَّات  تلك 

. مليون دوالرٍ أمريكيٍّ
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة 
بقيــام فريق عمــل ُمديريَّة حتقيق 
بغداد، الذي انتقل إلى وزارة الصحة 
– شــركة كيماديــا، بضبط أصل 
ثالثة عقود لشــراء أجهزة ماسك، 
ُموضحًة أنَّ العقد األول يخصُّ دائرة 
 )5,200,000( بقيمة  ميسان  ة  صحَّ

ا العقد الثاني اخلاصُّ  ماليني دوالرٍ، أمَّ
قيمته  فتبلغ  النجف  ة  صحَّ بدائرة 
فيمــا  دوالرٍ،  ماليــني   )9,100,000(
قيمته  البالغة  الثالث  العقد  يعود 
لدائــرة  دوالر  ماليــني   )9,750,000(

ة املثنى. صحَّ
ـه متَّ جتهيز دوائر  وأضافت الدائرة أنَـّ
ة في ُمحافظات صالح الدين  الصحَّ

واملُثنى والنجف بــ )350,000( ألف 
قنــاٍع لــكلٍّ منها، فيمــا متَّ جتهيز 
ة ميســان بــ )200,000(  دائرة صحَّ
ألف قنــاٍع، الفتــة الــى أنَّ بعض 
احملافظات  تلك  في  املُستشــفيات 
رفضت تسلُّم الكميَّات الكبيرة من 
األقنعة؛ لعــدم احلاجة إليها، األمر 
الذي تسبَّب بحصول هدرٍ كبيٍر في 

املال العام.
ممَّا جتدرُ اإلشارة إليه أنَّ الهيئة سبق 
ة عمليَّات  أن أعلنت عن تنفيــذ عدَّ
في احمُلافظات لضبط أجهزة ماسٍك، 
حيث ضبطت في املثنى )160,000( 
جتهيز  إلــى  إضافة  جهــاز،  ألــف 
كربالء؛  في  جهــازٍ  ألف   )250,000(
 )8,493,750,000( هــدر  إلى  أدَّى  ممَّا 

ا فــي محافظة  مليــارات دينارٍ، أمَّ
صالح الدين، فقــد أصدرت احملاكم 
املُدير العام  باستقدام  ة أمراً  اخمُلتصَّ
ة في صــالح الدين  لدائــرة الصحَّ
كـــميَّاٍت  بتجهيز  لقيامه  سابقاً؛ 
كبيـرٍة من أجهـزة سيـباب بقيـمة 
)7,238,400,000( مليـــارات ديـنـارٍ 

دون احلاجة الفعلية لها.

عامر عبد العزيز 
لتجارة  العامــة  الشــركة  أكدت 
احلبوب احدى شركات وزارة التجارة 
املكلفة بتامــني احلنطة اخملصصة 
التموينية باطالق  البطاقة  ملفردات 
املقررة  باحلصــص  املطاحن  جتهيز 
من احلنطة احملليــة للدفعة األولى 
مــن احلصة السادســة إلى جانب 
استمرار مناقله احلنطة من واسط 
واملثنــى وكركــوك  إلــى ذي قار و 

البصره وبغداد . 
وأوضح مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبــوب محمد حنون كرمي 
لقد باشــرت مواقع الشــركة في 
واســط والبصرة بتجهيز املطاحن 
باحلنطة املقررة للحصة السادسة 
، مضيفا ان فرع واسط باشر  جتهيز 

املطاحن
الســلفة  واألهليــه  احلكوميــه   
السادسه  احلصه  ال%25من  األولى 
التجهيز من ســايلو  ومتت عملية 

الشــحيمية  ومركــز  الكــوت 
وبكميــة)741.300( طــن , كما و 
واصلت املالكات العاملة في سايلو  
البصرة جتهيــز املطاحن احلكومية 
املقررة  احلنطــة  مبــادة  واالهليــة 
للمحافظة الدفعة األولى للحصة 
السادســة لعــام 2022  حيث بلغ 

إجمالي اجملهز  414،780 طن
واكد املديــر العام على اســتمرار 
مناقلــه احلنطــة احملليــة  مــن 
اجملمــع اخملزني فــي واســط  الى 
ســايلوالبصره وبلغــت الكميــة  
)504.280( طن بواقع )12( شــاحنه 
وكذلــك مت مناقلــة كميــات من 
مركز النعمانيــه األول الى البصرة 
)17( )754.740(طن  بكميــة  أيضا 

شاحنه ومن مركز الشحيمية الى 
سايلو الرصافة بكمية )2120.880( 
يكون  وبذلــك  )49( شــاحنه  طن 
لهذا  الفــرع  ماناقلــه  مجمــوع 
اليوم)3379.900( طن )78( شاحنه.

من جانب آخر واصل سايلو السماوه 
مناقلة احلنطة احمللية لتعزيز خزين 

محافظة ذي قار من احلنطة .

 وقــال  املالكات العاملــة في فرع 
ذي قار واصلت   تفريغ الشــاحنات 
الفــرع وضمن خطة  الى  الــواردة 

املناقلة التــي اعدت من قبل املركز 
العــام  والتــي مت مبوجبهــا  حتويل 
 )3000( )10000( االف طــن موزعة 

االف طــن صومعــة الناصريــة و 
)3000( طن سايلو الشطرة املعدني 
و) 4000( طن الى صومعة الرفاعي 
صومعة  ان  الــى  اضــاف  حنــون 
 )8  ( بتفريــغ  الناصريــة باشــرت 
شاحنات وبكمية بلغت  )348،078( 

طنا لتعزيز رصيد احملافظة . 
وكان ســايلو الســماوه قد واصل 
تنفيــذ خطة املناقلــه والتي جتري 
على قدم وســاق إلجنازها من أجل 
قار من  تعزيز خزين محافظــة ذي 
احلنطة حيــث توزعت بكمية ٤٣٧ 
الناصرية وكمية  إلى ســايلو  طن 
٣٣٢ طن للســايلو الشطرة حيث 
بلغت إجمالي الكمية احملولة بواقع 

)٧٧٠طن( .
إلى  واختتم مدير عام جتارة احلبوب 
أن ســايلو كركوك واصــل مناقلة 
احلنطة احملليــة للمحاور اخملصصة 
حيــث مت مناقلــة )262،760( طنا 

وبواقع )9( سيارات لسايلو الدورة

 قاسم الجيزاني 
اختتــم املركز الوطنــي لعلوم 
القــرآن التابــع لديــوان الوقف 
الشــيعي، صباح اليوم اجلمعة، 
الثالثــة  الوطنيــة  املســابقة 
الثانوية حلفظ  املدارس  لطالبات 
القــرآن الكرمي وتالوتــه املؤهلة 
التــي  الدوليــة،  للمســابقات 
اقامها املركز بالتعاون مع العتبة 
املقدسة، حتت شعار:  احلسينية 
) متثيــل العراق شــرف للجميع 
( وذلــك بحضــور مديــر املركز 
الوطني لعلوم القــرآن الدكتور 

القارئ رافع العامري .
آٍي  بتالوة  استهل حفل االختتام 
مــن الذكر احلكيــم بعدها متت 
املباركة  الفاحتــة  ســورة  قراءة 
أرواح شهداء العراق  ترحماً على 
االبرار، تلتهــا كلمة مدير املركز 

الوطني لعلوم القــرآن الدكتور 
اوضح  العامــري،  رافــع  القارئ 
فيها أن املركز الوطني يســعى 
من خــالل مســابقاته القرآنية 
او  للنخبة  كانت  الوطنية سواء 
لطلبة العلــوم الدينية ولطلبة 
املــدارس ومســابقة املكفوفني 
وبقية نشاطاته القرآنية األخرى 
التــي تقام ســنوياً إلى نشــر 
الثقافــة القرآنية ودعم وتطوير 
املواهب القرآنية الشابة لتمثيل 

العراق دوليا.
وعبر الدكتور العامري عن شكره 
ديوان  رئيــس  للســيد  وتقديره 
الوقف الشــيعي الدكتور حيدر 
حسن الشــمري للدعم الكبير 
املركز  لنشــاطات  يقدمه  الذي 
القرآنيــة وإلى االمانــة العامة 
املقدســة،  احلســينية  للعتبة 

وجهودها  الكبير  لدورهــا  وذلك 
املباركة في دعــم فعاليات هذه 
املســابقة والى معهــد الزهراء 
للعلوم القرآنيــة التابع للعتبة 
املقدسة والى ادارة مجمع سيد 

الشــهداء على حسن التنظيم 
وتوفير  واالســتقبال  والضيافة 
للمتســابقني،  اإلميانية  األجواء 
كما تقــّدم بالشــكر والتقدير 
واللجنة  التنظيمية  اللجان  إلى 

اجلهــات  وإلــى  التحكيميــة، 
من  ولكل  املشــاركة  اإلعالمية 
النشاط  اجناح هذا  ســاهم في 

القرآني الكبير.
جلنة  رئيســة  اعالن  تلتهــا  ثم 
فاطمــة  القارئــة  التحكيــم 
الظاهري نتائج املسابقة وكانت 
كاالتــي:   في محــور احلفظ ك  
عبد  زهراء محمد  األولى:  املرتبة 
النبي - املرتبة الثانية: دعاء ميثم 
عبد زيد - املرتبــة الثالثة: زهراء 

قاسم
فــي محــور التــالوة : - املرتبة 
األولى: رقية محمــد جمعة   - 
املرتبــة الثانية: رســل جنم عبد 
الكاظم - املرتبــة الثالثة: زهراء 

احمد ميري .
وفــي ختــام احلفــل مت توزيــع 
الشهادات والدروع على الفائزين.

موسى صاحب
شركة آشــور العامة للمقاوالت 
اإلنشــائية واحدة من تشكيالت  
والبلديات  وزارة اإلعمار واإلسكان 
منــذ  تخصصــت   ، العامــة 
وثالثني  أربعــة  قبل  تأسيســها 
وصيانة  إنشــاء  أعمال  في  عاما 
الطرق واجلسور ، لديها في بغداد  
واحملافظــات إدارات تابعــة لهــا  
تضم خيرة املالكات ومن مختلف  
االختصاصات ، لكل إدارة من هذه 
اإلدارات قصة كان  منتسبيها هم 
األبطال ، وسواعدهم هي األقالم 
التي سطرت العديد من املشاريع 
ودونتهــا في ســجالت اإلعمار  ، 
الشــركة وكما هو ديدن قياداتها 
إليها  أحيل  مــا  بتنفيذ  ملتزمة 
من مشــاريع بحســب البرنامج 
اخملطط وضمن املواصفات الفنية 
احملددة من قبل أرباب العمل سواء 
التابعة إلى  دائرة الطرق واجلسور 
الوزارة أو دوائر مجالس احملافظات 
، واحــدة من هذه املشــاريع  هو 

مشروع تنفيذ املمر الثاني لطريق 
كربالء _ رزازة في محافظة كربالء 
بطول ٤٥ كم ، وتأتي أهمية هذا 
الطريق باعتباره يعد حلقة وصل 
تربط احملافظة املقدســة مبناطق 
الــرزازة واالخيضر وعني متر وصوال 
األنبار  اإلدارية حملافظة  احلدود  إلى 
، باإلضافــة إلى كونــه يعد ممرا 
رئيســيا إلى منفذ عرعر احلدودي 
ضمن طريق احلــج البري ، وعامال 
أساسيا في التخفيف من الزخم 

املروري الذي يحصل أثناء مواسم 
الزيارات ، لذلــك وحرصا منه في 
الزمني  العمل ضمن اجلدول  إجناز 
احملدد له ، فقد أولى الكادر املتقدم 
في الشــركة أهمية للمشــروع 
مثــل باقي املشــاريع ، وذلك عن 
طريق الدعــم املتواصل واملتابعة 
امليدانية املباشــرة التي كان من 
نتائجها وصول مراحل العمل إلى 
نســب إجناز متقدمة وصلت إلى 

 . ٪ ٩٢

نعتزم تحقيق افضل مراتب التصنيف العالمي
رئيس الجامعة العراقية للصباح الجديد :

بغداد ـ الصباح الجديد 
افتتــح املعهد العالــي لالتصــاالت والبريد 
لالتصاالت  العامة  الشــركة  احد تشكيالت 
واملعلوماتية باب التقدمي للراغبني بالدراســة 
فيه للعــام الدراســي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للفروع ) 
العلمــي واالدبي والتجــاري والصناعي وفرع 
احلاسوب وتقنية املعلومات ( ومـــن خريجـي 
العاميـن الدراسييـــن  ٢٠٢٠-٢٠٢١ و ٢٠٢١-

.٢٠٢٢
فعلــى الراغبني بالتقدمي مراجعة مقر املعهد 
الكائن بالقــرب من مرآب العــالوي لالطالع 
على شــروط القبول واحلصول على استمارة 

التقدمي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت دائرة العيادات الطبية الشــعبية فتح 
التخصصي  جناح خاص فــي املستشــفى 
المراض وجراحــة اجلهاز الهضمــي والكبد 
في دائرة صحة النجف وحســب ماتقتضيه 

املصلحة العامة .
واوضــح الدكتور دريد قاســم جاســم انه 
استنادا الى بيان صادر من وزارة الصحة دائرة 
التخطيط وتنمية املوارد قــررت الدائرة فتح 
التخصصي  جناح خاص فــي املستشــفى 
المراض وجراحة اجلهاز الهضمي والكبد في 

النجف وبسعة 15  سرير .
واكد ان فتــح ردهات االجنحــة اخلاصة في 
احلكومية  الطبيــة  واملراكز  املستشــفيات 
وبنســبة %25 من االسرة املوجودة فيها يأتي 
لكثرة اقبال املواطنني علــى تلك الردهات ملا 
تقدمه من خدمات طبيــة وفندقية متميزة 
االهلية  املستشــفيات  في  مايقدم  تضاهي 

وبأسعار مناسبة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث محافــظ بغداد املهنــدس محمد جابر 
العطا، مع رئيس مجلس محافظة العاصمة 
األردنية  اململكــة  محافظات  مجالــس  ممثل 
املهندس احمد مروان، سبل تعزيز  الهاشمية 

التعاون املشترك.
جاء ذلك خــالل لقاء محافظ بغــداد برئيس 
مجلس محافظة َعمان، في العاصمة األردنية 
َعمان، بحضور القائم باألعمال في الســفارة 

العراقية منيف علي حسني.
وناقــش اجلانبان، نظــام الالمركزيــة اإلدارية، 
التي بدأ العراق بتطبيقه بعد تشــريع قانون 
احملافظات لســنة ٢٠٠٨، وأهمية ترسيخه في 
الــدول العربية، فضالً عن مناقشــة القانون 
وكيفية تعامل مجالس احملافظات مع احملافظة 

“احلكومة احمللية” في تطبيق القوانني.
وأشــار  العطا إلى “أهمية إقرار املشــاريع من 
قبل مجلس احملافظة، على أن تتكفل احملافظة 

والدوائر التنفيذية بتنفيذها”.
ومت خــالل اللقــاء؛ التأكيــد علــى العالقات 
الطيبة التي تربط بني احلكومتني والشــعبني 
الشــقيقني، وأطر التنســيق والتعــاون التي 
جتمعهما على مر التاريخ ومناقشــة القضايا 

واألهداف املشتركة.

المعهد العالي لالتصاالت 
والبريد يفتح باب التقديم 

للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

“الشعبية” تفتح ردهة 
للجناح الخاص في المستشفى 

التخصصي في النجف 

محافظ بغداد ورئيس مجلس 
محافظة عمان يبحثان سبل 

تعزيز التعاون المشترك

مواقع  الكوت وكركوك والسماوة تناقل الحنطة الى عدد من المحافظات

تجارة الحبوب تجهز المطاحن بالدفعة األولى من الحنطة المخصصة للوجبة السادسة

النزاهة: ضبط هدر للمال العام في عقود شراء أجهزة طبية بــ 24 مليون دوالر 

المركز الوطني يختتم المسابقة الوطنية الثالثة
 لطالبات المدارس الثانوية لحفظ القرآن وتالوته 

ولـ ) آشور ( في كربالء الحسين نصيب من اإلعمار 
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3 شؤون عربية ودولية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أدى تصاعد التوتر بني روسيا والقوى 
الغربية في األيام األخيرة، إلى طرح 
العديد من التساؤالت بشأن املوقف 
الصيني، خاصة بعد إعالن موسكو 
االحتياط  لقــوات  اجلزئية  التعبئة 
وتهديدهــا باللجوء إلى الســالح 

النووي.
وبدا أن املوقف الصيني جتاه روسيا 
قد تغّير بعض الشــئ عندما أعلن 
الرئيس فالدمييــر بوتن عالنية على 
هامــش قمــة ســمرقند، بوجود 
“أسئلة ومخاوف” لدى الصني بشأن 
حرب أوكرانيا، متعهًدا بتقدمي شرح 

خالل االجتماعات الثنائية.
وفي أعقاب ذلك، أبلغ وزير اخلارجية 
الصينــي وانغ يي نظيره الروســي 
هامش  علــى  الفــروف  ســيرغي 
لألمم  العامة  اجلمعيــة  اجتماعات 
املتحدة، أن بكني تتمســك مبوقف 

“موضوعي وعادل” لألزمة الراهنة.
ووفق شــبكة “ســي إن إن”، فإنه 
عندما التقى بوتن بالرئيس الصيني 
في أوزبكستان، كان املزاج مختلًفا 
بشكل ملحوظ عن اجتماعهما في 
بكني قبل أسابيع من بدء العملية 
العسكرية الروســية في أوكرانيا، 
إذ لــم يكن هناك املزيد من الترويج 
إشــارة  في  “بــال حدود”،  لصداقة 
دقيقة إلى حدود دعم الصني وعدم 

التناسق املتزايد في عالقتهما.
في الرؤيــة الصينية لالجتماع، لم 
“الشراكة  إلى  بينغ  يشر شي جني 
وموسكو  بكني  بني  االستراتيجية” 

كاملعتاد.
لكن محللــون يرون أن هذا التحول 
فــي اللهجة غيــر مفاجئ بالنظر 
إلى التراجع الروســي في ســاحة 
التوتر على  املعركة، ومع تصاعــد 
نحو غير مسبوق بني أطراف األزمة، 
لكنه مــن غير املرجــح أن يتخلى 
الرئيــس الصينــي عــن “صديقه 
القدمي”، وستســعى على موقفها 
الداعي إلى احلــوار مع رفض اإلدانة 

املباشرة للعملية الروسية.
وألول مرة منذ احلرب العاملية الثانية، 
أمــر الرئيــس الروســي بالتعبئة 
العسكرية اجلزئية، مؤكدا أن روسيا 
ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت 
من قوة في ترسانتها الضخمة إذا 

واجهت تهديدا من الغرب.
جــاء ذلك فــي الوقت الــذي تعزز 
اجلبهة  فــي  موقعهــا  أوكرانيــا 
هجوم  وسط  الشرقية،  الشمالية 
مضاد مستمر باســتخدام دبابات 
روسية اســتولت عليها، مع تعهد 
كييف مبزيد من التوغل في األراضي 

التي تسيطر عليها روسيا.
وُقوبل القرار مبوجة غضب غربية، إذ 
اخلطوة  تلك  األوروبي،  االحتاد  وصف 
ومواصلة  للتصعيــد  “اختيــار  بـ 
أوكرانيا”،  املبرر علــى  العدوان غير 

متعهًدا بضخ املزيد من املساعدات 
موجة  وإقرار  لكييف  العســكرية 

عقوبات على موسكو.

ال انتقاد.. وال تعاطف
يــرى األســتاذ بجامعة ســيدني 
السياســة  فــي  واملتخصــص 

يوان  الصينية،  واخلارجية  الدفاعية 
جينــغ دونــغ، أن بكني ســتواصل 
املضي قدًما في اخلط الرفيع لتلك 
االمتناع عن  املتمثل فــي  األزمــة 
الوقت  وفــي  علًنا،  روســيا  انتقاد 
العلني  التعاطف  إظهار  عدم  ذاته 
مع أوكرانيا، بينما متتنع في الوقت 

اإلمــكان عــن دعم  نفســه قدر 
سياسات بوتن األخيرة.

لألمن  بوتــني  “مستشــار  وقــال: 
القومــي كان في الصــني عندما 
أصدر قرار التعبئة اجلزئية، ومن ثم 
قد يكون هناك بعــض الطمأنينة 
من الصني لروســيا بشــأن أهمية 

العالقــات الثنائيــة، ولكــن أيضا 
إشــارة واضحة ملا ميكن لروسيا أن 

تتوقعه فعليا من الصني”.
واعتبر “دونــغ” أنه في هذه املرحلة، 
يبدو أن خيار بكني هو البقاء بعيًدا 
عن الفوضى واخلطــر املتزايد الذي 
أدت إليه احلرب بني روسيا وأوكرانيا.

دعوة حلل سلمي
وفي الوقت الــذي دعا األمني العام 
حللــف “الناتو” ينس ســتولتنبرغ، 
إلى “استغالل نفوذها” لدى  الصني 
روســيا لدفعها إلنهــاء احلرب في 
أكدت بكني ضرورة مضي  أوكرانيا، 
أوكرانيا إلى السعي حلل األزمة مع 

روسيا سلمياً.
وخالل لقاء وزيــر اخلارجية الصيني 
مــع نظيــره األوكرانــي دميتــرو 
كوليبا فــي نيويورك، قال “وانغ يي” 
إن الصــني تقف دائمــا إلى جانب 
بناء،  دور  السالم وســتواصل لعب 
أراضي  احترام سيادة وسالمة  ومع 
جميع البلدان، ويجب أخذ الشواغل 
البلدان  جلميع  املشــروعة  األمنية 
على محمل اجلــد، ولذا يجب دعم 

التسوية السلمية لألزمة.
وشــدد “وانغ” على أن “هذا هو أكثر 
موقف رسمي للصني بشأن قضية 
أوكرانيا، بالترويج حملادثات الســالم، 
وال يجب الوقــوف مكتوفي األيدي، 
أبًدا،  النــار  أو نضيف الوقــود إلى 
لتحقيق  أبًدا  الوضع  نســتغل  وال 

مصالح ذاتية”.

أصدقاء اخلارج
من جانبه، يقول احمللل السياســي 
واخلبير في العالقــات الدولية أمين 
ســمير،” إن أكثر ما قــد يؤثر على 
املوقف الروســي هم أصدقاء بوتن 
إلى  بالنظر  وخاصــة  اخلــارج،  في 

املوقف الصيني والهندي”.
وأضاف ســمير أن بوتن ســيفكر 
كثيرًا فيما قاله نظيره الصيني في 
قمة ســمرقند حيث أبدى “أسئلة 
فإذا  احلرب،  وقلًقا” بشــأن مســار 
ما تغير موقــف الصني بعدم دعم 
احلرب الطويلة في أوكرانيا فإن هذا 
سيكون األكثر ضغطا على الرئيس 

الروسي.
وأوضح أن حديث بوتن عالنية بشأن 
املوقــف الصيني يؤكــد أن هناك 
تباين ومســاحة كبيرة بني موقف 
البلديــن، وهذا األمــر أكبر ضغط 
ميكــن أن يدفــع الرئيس الروســي 
للتفكير في اخلــروج من هذا املأزق 
بحل سياسي أو دبلوماسي يحفظ 

ماء الوجه للجميع.
بات مستحيال”،  العســكري  “احلل 
وفق مــا ذكر ســمير ألن روســيا 
نصر ســريع  إحراز  تســتطيع  لم 
وخاطف، كمــا أن أوكرانيا إن أرادت 
تطوير الهجوم حتتاج لقدرات كبيرة 
الوقت  أمر غيــر متوقع فــي  وهو 

الراهن.

الصين تتخذ موقفا أقرب الى الحياد بعد تصاعد الصراع بين روسيا والغرب 
جراء الحرب في اوكرانيا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال التلفزيون الرســمي السوري، امس 
الســبت، إن عدد قتلى القــارب الغارق 
الذي كان يحمــل مهاجرين قرب مدينة 
طرطــوس الســاحلية بشــمال البالد 
والذي يُشتبه بأنه أبحر من شمال لبنان 

متجها نحو أوروبا ارتفع إلى 86 قتيال.
واجلمعة، أعلن وزير النقل اللبناني مقتل 
ما ال يقل عن 76 شخصا كانوا على منت 
قارب املهاجرين الذي غرق قبالة الساحل 
الســوري بعد اإلبحار من لبنان في وقت 
سابق من األســبوع، مع استمرار جهود 

البحث.
العام واألسوأ  الواقعة هي األحدث هذا 
في تاريخ البالد، فــي حني تدفع األزمات 
املتعــددة اللبنانيــني إلــى الفــرار من 
االنهيار االقتصادي املســتمر منذ ثالث 
ســنوات ببلدهم، حيث فقد عشــرات 
قيمة  وانخفضــت  وظائفهــم  اآلالف 
الليرة اللبنانيــة بأكثر من 90 باملئة، ما 
القوة الشــرائية  إلى القضاء على  أدى 
آلالف العائالت التي تعيش اآلن في فقر 

مدقـع.
العثور  الســورية في  السلطات  وبدأت 
علــى جثث فــي البحر قبالة ســاحل 
طرطــوس بعد ظهر اخلميــس. ونقلت 
وزارة النقل الســورية عن ناجني قولهم 
إن القــارب أبحــر من منطقــة املنية 
بشمال لبنان، الثالثاء، وعـلى متنـه مـا 
120 و150 شخصـا، متجهـا إلـى  بـني 

أوروبا.
وأبلغت املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشــؤون الالجئني رويترز في وقت سابق 
من الشــهر أن عدد من غــادروا لبنان أو 
حاولوا مغادرته عن طريق البحر تضاعف 
تقريبا فــي 2021 مقارنــة بعام 2020، 
وارتفع مرة أخرى بأكثر من 70 باملئة في 
عام 2022 مقارنة بالفترة نفســها من 

العام املاضي.
ويعاني لبنان، الذي يبلغ تعداد سكانه 6 
ماليني نسمة - من بينهم مليون الجئ 
سوري، انهيارا اقتصاديا حادا منذ أواخر 
العــام 2019، ما دفع أكثر من ثالثة أرباع 

سكانه إلى براثن الفقر.

ارتفاع حصيلة “قارب 
الموت” اللبناني إلى 

86 ضحية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مع اتســاع رقعة االحتجاجات 
فــي إيــران، أعلنت واشــنطن 
امس السبت أنها خففت قيود 
املفروضة  التكنولوجيا  تصدير 
على إيران لتوسيع الوصول إلى 
خدمات اإلنترنــت التي قيدتها 
احلكومة بشــدة، وسط حملة 
لقمــع التظاهرات املســتمرة 
على  احتجاجــا  أســبوع  منذ 
لدى  احتجازها  أثناء  وفاة شابة 

شرطة األخالق.
وأفادت وســائل إعــالم إيرانية 
رسمية مبقتل 35 شخصاً على 
األقل فــي االحتجاجــات التي 
اندلعت منذ أكثر من أســبوع 
في إيران. وقالــت وكالة “بورنا” 
الرياضة  بوزارة  املرتبطة  لألنباء، 
فــي وقــت متأخر امــس األول 
التلفزيون  نقال عــن  اجلمعــة، 
األشخاص  “عدد  إن  الرســمي، 
الذين قتلوا في أعمال )الشغب( 
األخيرة في البالد ارتفع إلى 35”، 
فيما أفــادت األنباء القادمة من 
إيران باعتقال 739 محتجاً خالل 

التظاهرات في 21 محافظة.
واعتبرت وزارة اخلزانة األميركية 
اإلنترنــت  طهــران  قطــع  أن 
من  العالــم  “ملنــع  محاولــة 
مشاهدة حملتها العنيفة ضد 
وقال  الســلميني”.  املتظاهرين 
نائب وزير اخلزانة والي أدييمو في 
بيان إن اإلجراء اجلديد سيسمح 
لشركات التكنولوجيا “بتوسيع 
نطاق خدمــات اإلنترنت املتاحة 

لإليرانيني”.
وأضــاف “مع خــروج اإليرانيني 
الشــارع  إلــى  الشــجعان 
لالحتجــاج على وفاة مهســا 
أميني تضاعف الواليات املتحدة 
دعمها لتدفق املعلومات بحرية 

إلى الشعب اإليراني”.
وتوسعت االحتجاجات في إيران 
على مقتل مهســا أميني كما 
دعا احملتجون ســكان العاصمة 
للخروج إلى الشــوارع وأظهرت 
مقاطع فيديو إطالق قوات األمن 
النار علــى احملتجني في مناطق 

عدة.
وأعلنت منظمة “حقوق اإلنسان 
اإليرانيــة” غيــر احلكومية، عن 
مقتل ما ال يقل عن 50 شخصا 

على أيدي قــوات األمن. وأفادت 
املنظمة أن ارتفاع احلصيلة جاء 
6 أشــخاص بنيران  بعد مقتل 
قوات األمن في محافظة جيالن 
اخلميس،  مســاء  الشــمالية 
في  أخرى  وفيات  تســجيل  مع 
بابــل وآمــل في شــمال إيران 
االحتجاجات  أن  مضيفة  أيضا، 
شــملت حوالي 80 مدينة منذ 

بدئها قبل أسبوع.
من  أســبوعا  إيران  وشــهدت 

وفاة  بعد  الدامية  االحتجاجات 
أميني التي اعتقلت األســبوع 
احلجــاب  الرتدائهــا  املاضــي 
“بشــكل غيــر الئق” حســب 

مبررات السلطات في طهران.
وكانت الشابة الكردية البالغة 
22 عامــا أمضــت ثالثــة أيام 
في غيبوبة بعــد أن احتجزتها 

شرطة االخالق.
وقالــت وزارة اخلزانة األميركية 
إنهــا تتخذ إجراءات للســماح 

بالوصــول إلــى البرامج مبا في 
ذلك أدوات مكافحة الفيروسات 
إلى  باإلضافة  الضارة  والبرامج 
خدمــة مؤمترات عبــر الفيديو 
اإليراني  الشعب  “وصول  لدعم 
إلــى معلومــات تســتند إلى 

حقائق”.
التغييــرات  “بهــذه  وتابعــت 
أن  في  اإليراني  الشعب  نساعد 
يكون أفضل استعدادا ملواجهة 
جهــود احلكومة فــي مراقبته 

والتضييق عليه”.
والي  اخلزانــة  وزير  نائــب  وقال 
أدييمــو في بيــان إن االجراءات 
خدمــات  نطــاق  “ستوســع 
لإليرانيني”  املتاحــة  اإلنترنــت 
ملساعدة “الشعب اإليراني على 
أن يكون أفضل جتهيزًا ملواجهة 
وفرض  ملراقبته  احلكومة  جهود 

الرقابة عليه”.
وقد ال يكــون تأثير هذه اخلطوة 
فوريا كما أقر مســؤولو اإلدارة 
األميركيــة فــي مؤمتــر عبــر 
لكن  الصحافيني  مــع  الهاتف 
ذلك  ســيمنح  الوقت،  “مبــرور 
من  مزيــدا  اإليراني  للشــعب 
األدوات للتعامل مع هذه اجلهود 
احلكومة  جانــب  من  القمعية 

اإليرانية”.
وقــال وزير اخلارجيــة األميركي 
أنتونــي بلينكــن فــي بيــان 
احلكومة  “قطعــت  منفصــل 
اإليرانية الوصــول إلى اإلنترنت 
البالغ  مواطنيهــا  معظم  عن 
ملنعهم   مليونًــا   80 عددهــم 
،من مشاهدة حملتها  والعالم 
املتظاهريــن  ضــد  العنيفــة 

السلميني”.
وأضاف أن واشنطن “ستساعد 
في ضمان عدم بقاء الشــعب 

اإليراني في عزلة وجهل”.
وبعث أعضاء فــي الكونغرس، 
دميوقراطيــون وجمهوريون، هذا 
األسبوع رسالة إلى وزيرة اخلزانة 
جانيــت يلــني يحضونها فيها 
املفروضة  القيود  تخفيف  على 
علــى خدمات اإلنترنــت إليران 
“وتوضيــح القواعــد اخلاصــة 
بتوفير اخلدمة للشعب اإليراني” 
ذات  التراخيص  جميع  و”تسريع 
الصلة بالشــركات ،مبا في ذلك 

.”Starlink

واشنطن تخفف قيود تصدير التكنولوجيا 
الى ايران لتسهيل اتصال مواطنيها باإلنترنت

بعد اتساع االحتجاجات في مدنها ومحافظاتها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســتريت  "وول  صحيفــة  أفــادت 
األميركي،  الرئيس  إدارة  بأن  جورنال" 
جو بايدن، تناقش أفكارا عدة بهدف 
الغواصات  أستراليا  تسليم  تسريع 
التــي تعمل بالدفع النووي للرد على 

القوة املتنامية للصني.
وقالــت الصحيفة إن الفكرة تتمثل 
في تزويد كانبيرا باألســطول األولى 
بحلول  النوويــة  الغواصــات  مــن 
منتصــف عــام 2030، بينما يجري 
العمل على جهد طويل األمد يتمثل 
في تصنيع الغواصات في أســتراليا 

نفسها.
وأشارت الصحيفة األميركية إلى أن 
مناقشة هذه الفكرة ، التي لم يتم 
املوافقة عليها رســميا – جاءت بني 
كبار املســؤولني في حتالف أوكوس 
وذلك ضمن أفكار عدة أخرى لتسريع 

تسليم أستراليا هذه الغواصات.
في سبتمبر من العام املاضي، أعلنت 
الواليــات املتحدة عــن حتالف أمني 
استراتيجي يسمى "أوكوس" ويضم 
املتحدة وأستراليا  بجانبها، اململكة 
الصيني  للنفــوذ  التصــدي  بهدف 

احمليطني  منطقــة  فــي  املتنامــي 
الهندي والهادئ.

علــى  أســتراليا  حصــول  وكان 
الغواصــات األميركيــة التي تعمل 
بالدفــع النــووي أولــى ثمــار هذا 

التحالف اجلديد.
وقــال زعمــاء الواليــات املتحــدة 
امس  وأســتراليا  املتحدة  واململكة 
األول اجلمعة  في بيان جاء مبناســبة 
الذكــرى الســنوية األولــى التفاق 
"أوكــوس" األمنــي ، إنهــم أحرزوا 
"تقدما كبيرا" نحو حصول أستراليا 
على غواصة تعمل بالطاقة النووية.

وقال البيان: "نحن ثابتون في التزامنا 
مبنح أســتراليا هذه القدرة في أقرب 

وقت ممكن".
من بني مجــاالت أخرى، تعتزم الدول 
الثــالث أيضــا التعاون فــي مجال 
واألنظمــة  االصطناعــي  الــذكاء 
املســتقلة والصواريــخ التي تفوق 
ســرعتها ســرعة الصوت وتقنيات 

البحر، بحسب البيان.
فــي أغســطس، قــال األدميــرال 
بنــاء  عــن  املســؤول  األميركــي 
اجلديــدة من طراز  النووية  غواصات 

"كولومبيــا"، إن إنتــاج غواصــات 
تعمــل بالطاقة النووية ألســتراليا 
الواليات  جهــود  مــع  ســيتداخل 
املتحدة لبناء غواصــات خاصة بها 
ما لم يتم بذل جهد كبير لتوســيع 

القاعدة الصناعية األميركية.
في  بابانو،  ســكوت  األدميرال،  وقال 
ميتشل  اســتضافه معهد  منتدى 
لدراسات الفضاء، "إذا كنا سنضيف 
بناء غواصات إضافيــة إلى قاعدتنا 
الصناعية، فســيكون ذلك ضارا لنا 

اآلن دون استثمارات كبيرة".
السابق  القبطان  سادلر،  برينت  قال 
الذي عمل  األميركيــة  البحرية  في 
النووية،  الغواصــات  فــي  عاما   18
التقــدم املتواضع  "مت إحــراز بعض 
جًدا في مشــاركة معلومات الدفع 
النــووي البحرية احلساســة ودعوة 
مدارس  إلــى  األســتراليني  الطالب 
القــوة النووية البحريــة األميركية 

والبريطانية".
وأضــاف أن هناك الكثيــر مما يتعني 
القيام به إذا كانت أستراليا ستنشر 
أســطولها  في  األولى  الغواصــات 
النووية بحلول  بالطاقة  الذي يعمل 

منتصف عام 2030. 
وقال سادلر "إن أوضح التزام أسترالي 
هو متويل توسيع قدرة بناء الغواصات 

النووية في الواليات املتحدة".
واقترحت إدارة بايــدن بالفعل إنفاق 
حوالــي 2.4 مليــار دوالر على مدى 
، مبا في  العديدة املقبلة  الســنوات 
ذلــك 750 مليون دوالر فــي امليزانية 
املاليــة لعــام 2023 املعروضة اآلن 
على الكونغرس ، لزيادة القدرة على 

تصنيع الغواصات األميركية. 
لم يقدم جيمس ميلر، منسق حتالف 
"أوكــوس" جمللــس األمــن القومي 
األميركي، تفاصيل حول ما ميكن أن 
يكون عليه مثل هذا اجلهد التعاوني، 
املتحدة  الواليــات  إن  قــال  لكنــه 
واململكة املتحدة ستشاركان بعمق 
األســترالية  الغواصات  برنامج  في 
التي تعمــل بالطاقــة النووية في 

املستقبل.
وقال ميلر: "نحن نعمل اآلن بشكل 
مكثف من خــالل التفاصيل، ولكن 
ليس هناك شك في أننا بحاجة إلى 
شراكة ثالثية وثيقة للغاية للمضي 

قدًما لعقود عديدة".

إدارة بايدن تدرس فكرة تطوير الغواصات النووية في أستراليا



اعالن4

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 83
التاريخ: 2022/9/19

م/ إعالن  اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار في مديرية بلدي أمالك مديرية بلدية )النصر( 
والبالــغ عددها )25( وكما مبينة مواصفاتها فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب 
البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة 
ال تقــل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة 
انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من 

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

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 27
التاريخ: 2022/9/21

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة ســنة واحدة استنادا  لقانون 
بيع وايجــار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
100% من القيمة املقدرة بصك مصــدق مع هوية األحوال املدنية اصلية 
زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليــوم االخير من مدة االعالن وفي متام 
الســاعة 12 ظهرا في مقــر القطعة ويلزم املســتاجر في حال تصديق 

االحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خالل )30( يوم... 
املهندس األقدم
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 6
التاريخ: 2022/9/21

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجــار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير 
األمالك املبينــة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة ســنة واحدة 
استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديريــة بلدية الكوت 
خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق 
مــع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في 
اليوم االخير مــن مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر 
القطعة ويلزم املســتاجر في حال تصديق االحالة بالتعهد اخلطي 

بابرام العقد خالل )30( يوم... 
املهندس األقدم

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة
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يسـر وزارة الدفاع / املديريـة العامـة للتسليح والتجهيـز بـدعوة مقـدمي العطــاءات املـؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءتهم لتجهيز االتي:
مواد احتياطية لعجالت همفي

مع مالحظة ما يلي :
1. علــى مقدمي العطــاء املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات إضافية االتصــال باملديرية العامة 

للتسليح
DGAS. والتجـهـيـــز مـن األحـد إلـى اخلمـــــس مــن الســاعة 900 إلـــى الســاعة 1500 وعلى االمييل

MOD@ucidn.iraqi-mod.org وكما موضحة في التعليمات املقدمي العطاءات 
2. إعـالن املناقصـة .. اعتبــار مـن يـوم اخلمـيس املصـــادف 2022/9/1 ولغاية الساعة 1200 من يوم اخلميس 

املصادف 2022/9/29
3. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري)كتاب رســمي( معنون الى 
وزارة الدفاع املديريـة العامـة التسليح والتجهيز وبعـد نفـع فيمـة البيـع البالغـة )200،000 دینار فقط مئتا 

ألف دينار ( لقاء وصل شراء.
 4. بامكــــــــان الـــــراغبني باالشــــــــتراك باملناقصـــة تســـــــليـم عـطــــــــاءاتهم علـــى 
العــــــــوان اآلتـــي ) وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مرمي قرب جسر اجلمهوريـــة ( و أعتبـاراً مـن يـوم اخلميس 
2022/9/1 ولغايــــــــــــة الســــــــــــاعة 1200 مــــــــــن يــــــــوم اخلميس املصادف2022/9/29 
وسيتم رفض العطاءات املتأخرة في املدة الزمنية اعاله مع العرض فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهم الراغبني في احلضور في العنوان التالي : )وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مرمي ، قرب جســـر اجلمهوريـة 

فـي السـاعة 1300 مــن يــــوم اخلميس املصادف 2022/9/29
5. املنشأ: مبا يضمن املواصفات القياسية العاملية .

6.  أن تكون الشـــركة املقدمـة للعطـاء ) فـي حـال كـــون الشـركـة مـن الشـركات احملليـة مـن التـجـار 
الرئيسني وان تكـون شـهادة املنشـا صـادرة باسم الشركة حصراً وللـوزارة صالحية التأكد من صحة صــــور 

شـهادة املنشـا مـن السفارة العراقيـة فـي بـلـد املنشـا.
7. تقدمي التأمينات األوليـــة مـن قبـل مـقـدم العطـاء بنسبة )3%( مـن الكلفـة التخمينيـة علـى شـكـل 
صـك مصدق او خطاب ضـمـان صـادر مـن مصـرف حكـومـي أو مصـرف معتمـد مـن البنك املركزي العراقي 
وألمر وزارة الدفاع / املديريـة العامـة للتسليح والتجـهـيـز يـذكـر فيـه اسـم ورقم املناقصـة علـى أن تثبـت 

العنـــــاوين الوظيفيــة ملصــــدري خطابـــات الضمان وان يكــون نـافـذا ملـدة ســتة اشـهر.
8. تقدمي التأمينات النهائيـــة علـى شـكـل خطـاب ضـمـان حسن التنفيـذ للعقـد بنسبة )5%( من قيمـة 
العقـــد بعد التبليغ بكتـاب اإلحالـة وقبـل توقيع العقـد وان ال يكون خطـاب الضمان مشروط ويدفع حـني 
الطلب وان يكون خطـاب الضمان صـادرمن مصـرف حكومي أو مصـرف معتمـد مـن البنك املركزي العراقي.

9. يقـــدم مـقـدم العطـاء مـن الشـركات العراقيـــة واألجنبيـة التـي لـديـهـا مكـتـب متثيـل أو فرع فـي 
العـراق كتـاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصـة صـادر مـن الهيئة العامة للضرائب يكون معنـون إلى 

وزارة الدفاع مع تأييد منحه الهوية الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجلب براءة ذمته عند االحالة
10. يحق للطرف األول مصادرة التأمينات األوليـة ملـن حتـال إليـه املناقصـة عـنـد نكولـه عـن توقيع العقـد 
بعد التبليغ بكتـــاب اإلحالة أو عند سحب مقدم العطـــاء لعطائـــه خـــالل فترة نفاذيتـه وبـعـد غـلـق 
املناقصة ورفض التصحيح علـــى أخطـائـه احلسابية فـي العطـاء وانعكاسها علـى قـرار اإلحالـة وسيتم 
اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة املنصوص عليهـا فـي تعليمات تنفيذ العقود احلكوميـة رقـم )2( لسنة 2014.

11. تقـديـــم بـراءة ذمـة صـادرة مـن دائـــرة التقاعد والضمان االجتماعي للشـركات العراقيـة واألجنبيـة 
التي لديها مكتب متثيل او فرع في العراق.

12. يتم استيفاء رسم الطابع بنســبة )0,003( ثالثة باأللف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم 
الطابع رقم )71( لسنة 2012 ووفقا لألصـــول ولرســـم العـدلـــي البالغ )0،001( واحـد بـاأللف مـن قيمـة 

العقـد على أن ال يزيد عن)10،000( عشرة آالف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية رقم )11( لسنة 2015.
13. ال يجوز ملنتســبي دوائر الدولة والقطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة اوغير مباشرة مع 

مراعاة إحكام التشريعات النافذة 
14. تقـدم الشـركات البيانات املاليـة لـهـا آلخـر سـنتني كحـد ادنـي ضـمن أوراق الشـركة.

15. تلتزم الشركات بجلب تأييد من نقابة احملاسبني واملدققني أو جمعية احملاسبني يؤيد سالمة املوقف القانوني 
للمحاســب الذي يقدم احلســابات اخلتامية ضمن أوراق الشركة آلخر سنتني للشــركات احمللية والشركات 

األجنبية التي لديها مكتب متثيل أو فروع في العراق .
16. تدوين أسعار فقرات استمارات العطاءات )القسم الرابع والقسم السادس( ومبلغـه اإلجمـالـي ويـعـول 
على السعر املـــدون كتابـة فـي حـال اختالفه عن السعر املدون رقمـا كمـا يـعـول علـى سعر الوحـدة فـي 

حالـــة عـدم صحة مبلغ الفقرة وإذا وردت فقرة أو فقـرات لـــم يـدون السـعر ازائهـا فـي هـذه احلالـة تعـد 
كلفـة تـلـك الفقـرة أو الفقرات وبحـدود الكميات املدونـة ازائهـا مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطـاء.

 17. يتم اعتماد عنوان الشركة املثبت في العطاء عنواناً رسميا للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة اإلبالغ 
بكل

تغيير يطرا على هذا العنوان خالل مدة )7( ايام من تاريخ حصوله .
18. معايير التاهيل :

أ. عدم االنحراف في توقيتات التجهيز .
ب. سرعة التجهيز .
ج . دقة املواصفات .

د . االسعار التنافسية .
هـ . االعمال املنجزة ضمن االختصاص .

19. تلتزم الشــركة بتقدمي قائمة باألعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد جهات التعاقد املعنية مع تضمينها 
مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة .

20. في حالــة حتقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف األول حتصيــل الديون مبوجب قانون حتصيل الديون 
احلكومية العراقية رقم )56( لسنة 1977.

21. العقـد خـاضـع جلميـــع القـوانني النـافـــذة بضمنها قانون الضريبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 
وتعديالته وتعليماته.

22. يتحمـل مـن ترسـو علـيـه املناقصـة كـافـة الضـرائب والرسوم املفروضة مبوجـب القـوانني النافذة. 
23. يتحمـل مـن تـرسـو عليـه املناقصـة اجـور النشـر واالعـالن آلخـر إعـالن عـن املناقصـة.

24. تلتزم الشــركات العراقية بتقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض وأصحاب الشــركة 
استناداً لكتـاب األمانـة العامـة جمللـس الـوزراء العـدد: س ل 22543/3/7/1 فـي 2011/11/23.

25. اليجوز ملقـدم العطـاء شـطب او حـك اي بنـد مـن بنـود وثائق املناقصة أو اجـراء اي تعديل عليها .
26. في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقــدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤليتهم تضامنية 

تكافلية في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
 27. في حالة الغاء املناقصة فسوف يتم اعادة ثمن شراء الوثائق اخلاصة باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي 

العطاءات
28. اليجـوز ملـديـر مـفـوض الكثـر مـن شـركـة تقـدمي أكثـر مـن عـطـاء واحـد فـي املناقصة الواحـدة .

29. ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
30. . فـي حالـة مصـادفـة تـاريخ الغلـق عطـلـة رسمية فيكـون تـاريخ الغلـق اليـوم الـذي يـلـي العطلـة

والذي يكون فيه دوام رسمي .
31 . صندوق العطــــاءات مفتـوح طيلـة فـتـرة اإلعـالن وخـالل أيام الدوام الرســــم

) من الساعة 900 ولغاية الساعة 1400(.
32. استنادا لقرار مجلس الوزراء املرقم )48( لسنة 2018 تلتزم الشركات األجنبية بتقدمي تعهدا بعدم وجود

مطالبة مالية غير محسومة جتاه املؤسسات العراقية خالل مدة ال تزيد )30( ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار 
اإلحالة على أن يكون إجراء التسوية شرطا إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم استبعاده وفي حالة وجود مطالبات 
تتعهد الشــركات األجنبية باالتفاق بالقيام بتســوية رضائية وفقا التفاقية نادي باريس أو وفقاً لقرار مجلس 
الوزراء رقم )28( لسنة 2014 أو شطب الدين كليا خالل مدة ال تزيد عن )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار 
اإلحالة على شــرط أن يكون إجراء التسوية شــرطا إلصدار قرار اإلحالة وبخالف ذلك يتم استبعادها وتتعهد 
الشركات األجنبية بعدم إجراء إي مطالبة قضائية أو إدارية على إي مديونية بحق اجلانب العراقي بعد اإلحالة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع أو التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية قضائية

33. تقوم الشــركة باالطالع على الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة )( وثيقة باللغة العربية مبوجب كتاب 
وزارة التخطيط العدد/27131 في 2016/12/22 مع قرص )CD( الغراض توضيحية . 

  www.mod.mil.iq : 34. للمزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع االلكتروني لوزارة الدفاع
لإلجابـة علـى استفساراتكم يرج راسلتنا علي البريـد االلكترونـي :

DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org
 * تلتــزم وزارتنــا في ما يخص التمويل ومضمون املــادة ) 18 - ثانيا( من قانون الدعــم الطارئ لالمن الغذائي 

والتنمية.

املديرية العامة لتسليح والتجهيز 

وزارة الدفـاع
املديرية العامة للتسليح والتجهيز

اعالن مناقصـة عامـة رقـم )3( لسنة 2022
لشــــراء مـواد احتياطيـة لعجـالت هـمـفي

الى : السادة
املوضوع : إعالن مناقصـة عامـة رقـم )3( لسنـة 2022لشـراء مـواد احتياطي ة لعجالت همفي

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(سنة واحدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

440،000 اربعمائة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/19النصر1

797،500 سبعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينارثالث سنواتحانوت1528/21النصر2

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/24النصر3

445،000 اربعمائة وخمسة واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/58النصر4

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/9النصر5

451،000 اربعمائة وواحد وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/13النصر6

797،500 سبعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينارثالث سنواتحانوت1528/22النصر7

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف  دينارثالث سنواتحانوت1528/24النصر8

451،000 اربعمائة وواحد وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/25النصر9

2،226،000 مليونان ومائتان وستة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك1555/3النصر10

918،500 تسعمائة وثمانية عشر الف وخمسمائة دينارثالث سنواتكشك1555/2النصر11

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتكشك1555/4النصر12

797،500 سبعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينارثالث سنواتكشك1555/1النصر13

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتكشك1555النصر14

451،000 اربعمائة وواحد وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك1552/1النصر15

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتكشك1552/3النصر16

2،300،000 مليونان وثالثمائة الف دينارثالث سنواتكشك1553النصر17

360،000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/17النصر18

360،000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت1899/17النصر19

360،000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/31النصر20

305،000 ثالثمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت1528/34النصر21

305،000 ثالثمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت1528/35النصر22

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارسنة واحدةكشك1555/2النصر23

 5،100،000 خمسة ماليني ومائة الف دينارسنة واحدةشاطىء1النصر24

3،750،000 ثالثة ماليني وسبعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةساحة بيع املواشيجزء من العقار 680/27النصر25

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

 كشك العزة اجلديدة قرب مدرسة1
سنة واحدةالول مرةالعزة للبنني

سنة واحدة____مخزن العزة القدمية2

كشك منطقة الكرميية قرب 3
سنة واحدةالول مرةجسر املشاة

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

 محل )188 أ( على جزء من القطعة املرقمة1
ثالث سنوات____1700/2 م29 داموك مساحته 52 م2

محل )188 د( على جزء من القطعة املرقمة 2
ثالث سنوات____1700/2 م29 داموك مساحته 26 م2

سنة واحدة2005محل رقم 1 سوق القصابني القدمي3

سنة واحدة2029محل رقم 2 سوق القصابني القدمي4

سنة واحدة2030محل رقم 3 سوق القصابني القدمي5

سنة واحدة2031محل رقم 4 سوق القصابني القدمي6

سنة واحدة2032محل رقم 5 سوق القصابني القدمي7



5 اعالن

فقدان هوية
فقــدت الهويــة الصــادرة من 
املواد  لتجارة  العامة  الشــركة 
باســم  كربالء  فرع  الغذائيــة/ 
عبداالمير ظاهر كاظم على من 
يعثر عليها تسمليها ملصدرها.

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من نقابة 
املهندســن العراقيــة العائدة 
الكاظم  عبــد  رعــد  للســيد 
ناصر / ذي قــار فمن يعثر عليها 

تسمليها الى جهة االصدار

فقدان هوية
فقــدت الهوية الطالب علي 
عبــد االمير كاظــم / كلية 
الفنون اجلميلة على من يعثر 
عليها تســمليها الى جهة 

االصدار.

مديرية بلديات واسط / جلنة البيع وااليجار
تنوية

احلاقا اعالننا املرقم 93 في  2022/9/19 املنشورفي جريدة الصباح 
اجلديد بالعدد 4977  بتاريخ 2022/9/22 اعالن تاجير علوة اسماك 
مديريــة بلدية النعمانية  حيث ورد  خطــاء العائدة الى مديرية 
بلدية االحرار والصحيح  مديرية بلدية النعمانية  وكذلك خطاء 

في رقم اإلعالن 94 والصحيح 93.
لذا اقتضى التنوية

مديرية بلديات واسط / جلنة البيع وااليجار
تنوية

احلاقا اعالننا املرقم 94 في  2022/9/19 املنشــورفي جريدة 
الصباح اجلديد بالعدد 4977  بتاريخ 2022/9/22 اعالن تاجير 
أمالك مديرية بلدية الشحيمية حيث ورد خطاء العائدة الى 
مديرية بلدية االحرار والصحيح  مديرية بلدية الشحيمية.

لذا اقتضى التنوية

Public Tender Announcement for Tender No: 027-SC-22-EBS (2nd Announcement)
Provision of Fiber Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in 

EBS Oilfield
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Fiber Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS Oilfield
Tender No.: 027-SC-22-EBS (2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact 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 to TWO contractors who have enough experience and ability to provide 
Fiber Optic Logging Services for 20 Confirmed+10 Optional Horizontal Wells in EBS Oilfield.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@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 16:00 PM, 9th 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 two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 70,000.00 USD.
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. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 021-PC-22-EBS 
Provide Laboratory Chemicals, Related Accessories and Consumable Materials for EBS

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: Provide Laboratory Chemicals, Related Accessories and Consumable Materials for EBS
Tender No.: 021-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 has enough experience and ability to Provide Laboratory 
Chemicals, Related Accessories and Consumable Materials for EBS. Contractor shall perform study and design the implementation plan 
for the proposal include but not limited to the following: 
1- OM Laboratory Chemicals;
2- OM Laboratory related accessories and consumable materials.
Contractor shall deliver required materials to the appointed location after receiving the work order issued by Company user department. 
Contractor can only provide the materials within the period stated in the Contract.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@
ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- 
Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its 
affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:
1)Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or
2)Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
3. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 4:00 PM, 24th 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 two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 3,000.00 USD and valid for 120 days from the closing date (separate enveloped).
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly 
mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcement for Tender No: 016-SC-22-EBS (3d Round)
Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development 

Implementation Service (Social Contribution Project)
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong 
and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service (Social Contribution 
Project)
Tender No.: 016-SC-22-EBS (3rd Round)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Third time. All the specialist companies who have the ability and 
experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents 
by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Rain and Heavy Sewage Line, 
Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service (Social Contribution Project). Contractors shall perform study and design the 
implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and 
submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, tax clearance, social insurance 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.
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, 
9th 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 two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 6000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB 
documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid submission 
deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcement for Tender No: 014-SC-22-EBS (3rd Round)
300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project)

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East 
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: 300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project)
Tender No.: 014-SC-22-EBS (3rd Round)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Third time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide 300mm Water Pipeline 
Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project). Contractors shall perform study and design the implementation 
plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@
ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance 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, 9th   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 two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 4000.00 USD.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly 
mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

االحد 25 ايلول 2022 العدد (4978)

Sun .25 Sep. 2022 issue (4978)

Item Qty Unit Description

 1  1 LOT  Implementation of Sewage Networks (Heavy Rain) in Separate Streets in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for
detailed quotation list, please refer to ITB)

2 1 LOT Schools Street Development in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 3  1 LOT  Communications Work to Develop Almadars Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list,
please refer to ITB)

 4  1 LOT  Implementation of Rain and Heavy Sewage Line in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list,
please refer to ITB)

 5  1 LOT  Extending Water Line to Al-madras Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area(for detailed quotation list, please refer
to ITB)

6 1 LOT  Development and De-suffocation of Transforms in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list,
please refer to ITB)



اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :

تلقت حكومة مصطفى الكاظمي 
احملكمة  بإقــرار  موجعــة  ضربــة 
العليــا وقف تأســيس  االحتاديــة 
شــركة النفط الوطنية العراقية، 
واحلــؤول دون خطوات تأسيســها 
ومنــع تكليف وزيــر النفط احلالي 
إحسان عبد اجلبار بإدارتها، وهو الذي 
يتولى عدداً مــن الوظائف الرفيعة 
من بينها وزارة املالية ورئيس اجمللس 
الوزاري للطاقة فضالً عن ترؤســه 
لشــركة النفــط الوطنيــة. كل 
هذه األدوار لوزيــر في مقتبل عمره 
الوظيفي، استفزت بطريقة فاقعة 
عراقيني كثراً. ويأتي قرار اإللغاء بعد 
أن شرعت شــركة النفط املذكورة 

بالتعاقد مع شركات عاملية كبرى.

أعلى سلطة
أعلى  وهي  االحتاديــة  احملكمة  لكن 
سلطة في البالد أقرت في مقدمة 
قرارهــا، بــأن “عدم إيجاد الســبل 
الكفيلة للحفــاظ على املال العام 
الذي ميثل في حقيقته ملكاً جلميع 
أبنــاء الشــعب من قبــل اجلهات 
بذلك ميثــل خرقاً  املكلفــة قانوناً 
الدستور  أوالً، من   /27 املادة  ألحكام 
وعدم حتقيق ذلك يــؤدي إلى غياب 
العدالة االجتماعية وغياب االنتماء 

الوطني جتاه الدولة”.
بهذه املقدمــة الطويلة للقرار فإن 
بعدم  االحتادية حكمــت  احملكمــة 
2 و3 مــن قراري  الفقرتــني  صحة 
مجلــس الــوزراء رقــم 109 لعام 
 2021 لعــام   211 والقــرار   2020
تأسيس  خطوات  بإكمال  اخلاصتني 
وتكليف  الوطنية  النفط  شــركة 
النفــط إحســان عبداجلبار  وزيــر 
برئاســتها وعــدم دســتوريتهما، 
بل ذهبــت إلى القــول إنه “بخالف 
الســلطة  ســلب  يعنــي  ذلــك 
اختصاصاتها  من  جزءاً  التشريعية 
الدســتورية”. وأســقطت احملكمة 
إجراءات احلكومة مع شــركة توتال 
الفرنســية البالغة قيمتها عشرة 

مليارات دوالر، التــي جرى توقيعها 
في بغداد بحضور الرئيس الفرنسي 
وأتت على حساب  ماكرون،  إميانويل 
شــركات “بتروفــاك” البريطانيــة 
التي تعمل فــي حقل األرطاوي إلى 
الروسية،  أويل”  “لوك  شركة  جانب 

و”إكسون موبيل” األميركية.
في الســياق، أشــار الكاتب سالم 
عــادل إلى أن “حكــم احملكمة هذا 
ملزم وســيؤدي بالضرورة إلى إلغاء 
“احلكومة  أن  مضيفاً  االتفاق”،  ذلك 
للقوانني  بنزعــة مخالفة  تصرفت 
عشرات  اتخاذ  ومنها  والســياقات 
القرارات اخملالفة لصالحيات حكومة 
تصريف األمور اليومية التي ما زالت 

سارية منذ العام املاضي”.

نائبان طالبا باإللغاء
وكان وراء املطالبــة بإلغاء شــركة 

النفط الوطنيــة نائبان في البرملان 
رفعا دعوى قانونية منذ عدة أشهر، 
واحدة تطالب احملكمة الدســتورية 
العليــا ببطالن تأســيس شــركة 
النفط الوطنية التي يعود تاريخ أول 
تأســيس لها إلى عام 1961 لكنها 
دُمجت مــع وزارة النفط الحقاً حني 
زار الرئيس العراقي الســابق صدام 
حســني الوزارة مطلع الثمانينيات 
وطرح ضــرورة هيكلة الــوزارة من 

جديد.
وتعليقــاً على ذلك، قــال الدكتور 
عصام اجللبي وزير النفط األســبق 
لـ “اندبندنــت عربية”، “لم يتم حل 
الشــركة بل دُمجت مع الوزارة من 
الدمج  وســبب  اإلدارية،  الناحيــة 
لم يكن سياســياً، وإمنــا جزء من 
حملــة الدولــة إلعــادة الهيكلة 
وإلغــاء الطبقات بــني أعلى الهرم 

في الــوزارات واجلهــات التنفيذية. 
الدكتور  برئاسة  هناك جلنة  وكانت 
خليل الشماع، االقتصادي املعروف، 
أعادت النظر في هيكلية الكثير من 
الوزارات من بينها وزارة النفط. ومنذ 
رفضنا  العريبي  زمن سلفي قاسم 
مقترحــات الشــماع وأصررنا على 
إلى حني  الهيكلية نفســها،  بقاء 
زيارة الرئيس الســابق ملركز الوزارة 
في 7 نيســان 1987 وقبيل خروجه 
على  الهيكلة مصراً  موضوع  طرح 

التغيير”.
“قدمت  اجللبــي  الوزير  واســتدرك 
شــخصياً بعد أيام مقتــرح إلغاء 
املؤسســات النفطيــة ودمجهــا 
بالــوزارة. ومنحت شــركة النفط 
الوطنيــة، كل مــن شــركة نفط 
الشــمال وشــركة نفــط اجلنوب 
وشــركة االستكشــافات كافــة 

صالحياتها اإلداريــة واملالية. وصدر 
القرار فــي أبريل 1987 أي بعد ثالثة 
أسابيع من تعييني وزيراً، واستمرت 
ثم  واجلنــوب  الشــمال  شــركات 
بعملها  واالستكشــافات  الوسط 
مــن دون تغييــر مطلقــاً، كذلك 
منشــآت التصفية والغاز والتوزيع 

وأصبح ارتباطها بالوزير مباشرًة”.

فشل احلكومات النفطي
واإلدارات  “احلكومات  أن  اجللبي  ورأى 
فشــلت بعد عــام 2003 وإلى حد 
اآلن، علــى رغــم أن بعضهــا كان 
مهنياً، ولكن اجلميع جاؤوا من خالل 
احملاصصــة والكتل احلزبية، بالتالي 
انتشر الفساد واعُتمدت احملسوبية، 
وأصبحت السلطة ملكاتب األحزاب 
االقتصادية، ما أدى إلى فشل الوزارة 
في إجناز املشاريع الرئيسة وبخاصة 

الغاز  حــرق  واســتمر  املصافــي، 
التصدير مــن خالل منفذ  وأصبح 
واحد فقــط عبر اخلليــج العربي، 
وعدم  لتآكله  باالنهيار  مهدد  وهذا 
صيانته، علماً أن عمر املنشآت جتاوز 
اخلمسني عاماً تكللت بعدم تطوير 

خطوط األنابيب الناقلة”.
بعد التغيير الذي أحدثه عام 2003 
في العــراق، قال اخلبيــر األميركي 
  Harry Vogker فوغكــر  هــاري 
املشرف على وزارة النفط العراقية 
من قبل سلطة االحتالل، إنه نصح 
وزير النفط في حينها، إبراهيم بحر 
العلوم، بأن إلغاء قرار مجلس قيادة 
الثــورة املتَخذ فــي 17 أبريل 1987 
يعني إعادة شركة النفط الوطنية 
لسابق عهدها وال حاجة ألي قرارات 
أخرى، لكــن املشــرفني العراقيني 
علــى وزارة النفــط رفضــوا ذلك 
ألنهم كانوا يخططون ألمور أخرى 
وفشــلوا مبوضوع إعادة الشــركة 

وتفعيلها.

هيكلة وزارة النفط ضرورة
يحتاج القطاع النفطي في العراق 
إلــى إعــادة هيكلتــه، إذ لم يعد 
األســلوب التقليدي الــذي درجت 
الوزارة منذ تأسيســها قبل  عليه 
قرن مســتوفيا ملستلزمات  نصف 
اإلشراف العام على نشاطاتها من 
الهيكلية  لتلــك  جديد  توزيع  دون 
اخلطط  برسم  نشاطاتها  وتفعيل 
مجــاالت  فــي  االســتراتيجية 
احلقول  وتطويــر  االستكشــافات 
واإلنتاج والتصدير واســتثمار الغاز 
الذي يُحرق حالياً، كذلك الصناعات 
واملساهمة  واإلشــراف  التحويلية 
ورســم  والغاز  النفط  في مجلس 
والعالقات  النفطية  السياســات 
اســتراتيجية  ورســم  اخلارجيــة 
التطوير والتدريب مع ضرورة قصوى 
النبثاق شــركات التشغيل. ويقول 
وزير نفطي عراقي ســابق إنه “ال بد 
من انبثاق شــركة النفط الوطنية 
لتكون  والتصفية،  الوطنية  والغاز 
وممَولة  قابضة مســتقلة  شركات 

ذاتياً”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار صــرف الدوالر 
الدينــار  مقابــل  األمريكــي 
العراقي بشــكل طفيف، امس 
الرئيسية  البورصة  السبت، في 

بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر صحفي ، إن بورصتي 
في  املركزية  واحلارثيــة  الكفاح 
بغداد، ســجلتا امس الســبت 
 147700 ، ســعر صــرف بلــغ 

دينــاراً مقابــل 100 دوالر، فيما 
كانت األســعار اخلميس املاضي 

147625 ديناراً.
وأشــار مراســلنا إلى أن اسعار 
البيــع والشــراء ارتفعــت في 

محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  
148250 ديناراً لــكل 100 دوالر، 
بينمــا بلغت أســعار الشــراء 

147250 دينارا .

أما فــي اربيل عاصمــة اقليم 
كردســتان، فإن بورصــة الدوالر 
الرسمية  العطل  ايام  تتداول  ال 
فيهــا، اال ان محــالت الصيرفة 
تداولـــت  احملليـــة  باألســواق 

الـدوالر فيهـا حيـث بلـغ سعـر 
البيـــع 147750 دينـارا مقابـل 
الشـــراء  وسعـــر  دوالر   100
147650 دينـــارا مقابـــل 100 

دوالر.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر في بغداد 

المحكمة االتحادية تضع وزارة النفط
 امام تحديات هيكلة القطاع وتحديث خططه

بوقفها تأسيس الشركة الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األســواق احملليــة بالعاصمة بغــداد، وفي 
اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس  اســواق 

السبت.
وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
ســجلت امس الســبت، ســعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 مــن الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 338 الف دينار، وسعر الشراء 334 الفاً، 
فيما كانت اســعار البيع اخلميس املاضي 341 

الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 308 آالف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 

304 آالف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح 
ســعر البيع مثقال الذهــب العراقي بني 310 

آالف و 320 الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض اليــورو واجلنيه االســترليني مقابل 
الدوالر اليــوم بعد أن أظهرت مســوح تباطؤ 
النشــاط التجاري في أنحــاء منطقة اليورو 
وبريطانيا هذا الشــهر ومــن املرجح أن تدخل 

االقتصادات في حالة ركود.
وأثر على اجلنيه االســترليني أيضا إعالن وزير 
البريطاني اجلديد كواســي كوارتنج  املاليــة 
عن تخفيضات ضريبية وإجراءات دعم لألســر 
والشــركات إضافة إلى وضــع مكتب الديون 
البريطاني خططا إلصدار سندات خالل السنة 
املالية احلالية مبقدار 72 مليار جنيه إسترليني 

)79.74 مليار دوالر(.
وكاد االســترليني يقترب من تســجيل أكبر 
انخفاض أسبوعي له في عامني مقابل الدوالر 
بعــد أن المس أكبر انخفــاض له في 37 عاما 

عند 1.1051 دوالر. 
1048 بتوقيت جرينتش، كان  وبحلول الساعة 

متراجعا 1.72 في املائة إلى 1.1062 دوالر.
وبحســب “رويترز”، أظهرت أرقام مؤشر مديري 
املشــتريات ببريطانيا صباح اليوم أن التباطؤ 
فــي االقتصاد ازداد ســوءا هذا الشــهر فيما 
تكافح الشركات التكاليف املرتفعة والطلب 

املتعثر.
وانخفض اليــورو 0.8 في املائة إلــى 0.9736 
دوالر، وهو أدنى مســتوى له منذ أكتوبر 2002 
بعد أن سجل مؤشر ســتاندرد اند بورز اجملمع 
ملديري املشتريات في منطقة اليورو مزيدا من 

االنخفاض في سبتمبر.
وسجل النشاط التجاري مزيدا من التباطؤ في 
أملانيا حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر 
اقتصاد في أوروبا وعانت الشــركات انخفاضا 

في األعمال اجلديدة.

استمرار تراجع أسعار الذهب 
في أسواق بغداد وأربيل

اليورو عند أدنى مستوى منذ 
2002 بفعل تباطؤ النشاط 

التجاري في المنطقة
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في جلوالء
اعالن / طلب تسجيل عقار مجددا

بناء على الطلــب املقدم الى هذه الدائرة 
بتاريخ )  16\3\2022 ( لتسجيل متام العقار 
ذي التسلسل ) 1565( محلة ) الطليعة( 
له باسم ) كاظم محمد كاظم ( مجددا 
باعتبــاره حائزا له بصفــة املالك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية  املذكور 
ة متهيدا  للتســجيل وفــق احكام قانون 
التسجيل  العقاري رقم )43 لسنة 1971( 
قررنــا  اعالن هذا الطلــب فعلى كل من 
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على 
هذا العقــار تقدمي ما لديه من بيانات الى 
هــذه الدائرة خالل مــدة )30( ثالثون يوما  
اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا االعالن 
وكذلك احلضور في موقع العقار الساعة 
العاشــرة من صباح اليوم التالي النتهاء 
مدة االعالن ألثبات حقوقــه موقعيا في 
الكشف الذي سيجري في اليوم املذكور 

لهذا الغرض .
خالد جواد كاظم
مدير دائرة التسجيل العقاري في 
جلوالء

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2545/ج/2022
التاريخ: 2022/9/7

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: غفار عواد دليمي 

علي/ يسكن واسط - الصويرة
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضية املرقمة 2545/جنح/2022 
وفــق احــكام املــادة )1/459( من 
تبليغك  تقرر  العقوبات فقد  قانون 
باالعــالن عــن طريــق صحيفتني 
هذه  أمــام  للحضــور  محليتــني 
احملكمة فــي موعــد احملاكمة يوم 
2022/10/9 وفــي حال عدم احلضور 
بحقك  غيابيا  احملاكمة  جترى  سوف 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2564/ج/2022
التاريخ: 2022/9/7

م/ إعالن
محمد  جبار  الهــارب:  املتهم  الى 

علي حسن/ يسكن كوت- الهورة
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2564/جنح/2022 
وفق احــكام املــادة )1/456/أ( من 
قانون العقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعــالن عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور أمــام هذه 
احملكمــة في موعــد احملاكمة يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/10/9
سوف جترى احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2584/ج/2022
التاريخ: 2022/9/7

م/ إعالن
كاظم  حسني  الهارب:  املتهم  الى 

محمد البدري/ كوت- الكارضية
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2584/جنح/2022 
وفــق احــكام املــادة )1/459( من 
قانون العقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعــالن عــن طريــق صحيفتني 
محليتــني للحضــور أمــام هذه 
احملكمــة في موعــد احملاكمة يوم 
احلضور  وفي حال عدم   2022/10/9
سوف جترى احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1890/ج/ غيابي/2022
التاريخ: 2022/9/13

املتهم الهارب/ علي هادي محمد 
علي

م/ اعالن
حتية طيبة..

1. بتاريــخ 2022/9/13 حكمت احملكمة 
على اجملــرم املدان )علي هــادي محمد 
علي( غيابيا باحلبس ملدة )ســنة واحدة( 
وفقا الحكام املــادة )1/456/أ( من قانون 
العقوبــات بداللــة مــواد االشــتراك 

.49/48/47
2. اصدار امر قبض وتفتيش بحقك.

3. لــك حق االعتراض خــالل فترة ثالثة 
اشــهر من تاريخ صدور احلكم وبخالفة 
مكتســبا  وجاهيا  املذكور  احلكم  يعد 

الدرجة القطعية.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم اإلضبارة 2021/521
التأريخ 2022/9/21

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت السيارة 
املرقمة 3114 واســط الواقــع في الكوت 
العائد للمدين ورود ســعد ســفاح/ اصالة 
عن نفسها وحســب وكالتها على أوالدها 
أوالد علي  القاصرين حيدر وعباس وفاطمة 
شاكر تفاح إضافة الى تركة موكلها علي 
شاكر تفاح احملجوز لقاء طلب الدائن شاكر 
تفاح بجاي البالــغ 22000$، فعلى الراغب 
بالشــراء مراجعة هــذه املديرية خالل مدة 
عشــرة ايام تبدأ من اليوم التالي للنشــر 

والداللية على املشتري
املنفذ العدل 
فائد عبد الكرمي احمد

املواصفات
1- موقعه ورقمه / الســيارة املرقمة 3114 
واسط نوع ســتاركس هونداي باص موديل 

2010 )11 راكب( رصاصي اللون
2- الشــاغل / مودعه حاليا في معارض تاج 

واسط
3- القيمة املقدرة / )$11,500( 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 24426
التاريخ: 2022/9/22

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

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

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

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

4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .
5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة 

مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.

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

8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة 
التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة 

ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االثنني( املصادف    10 / 10\   2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( 
, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم ) االثنني  ( املصادف    10  / 10  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

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

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

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

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

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

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويعد من شــروط املنافســة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشــرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر 

تبليغا رسميا .
21. على الشركة تقدمي عمل مماثل واحد  منجز خالل مدة عشرة سنوات من تاريخ غلق املناقصة وفقا ملا هوا مثبت في القسم الثالث   )عدا تسلسل 4 و5 غير مطلوب اخلبرة التخصصية ( لضمان إحالة املشروع 

لشركات رصينة .
22. يجب تقدمي االليات املطلوبة وفقا ملا هو مثبت في القسم الثالث  وورقة بيانات العطاء وبخالفة يستبعد العطاء .

23. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 4-10-2022  الساعة  العاشرة والنصف في مديرية بلديات واسط – مديرية طرق وجسور واسط وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء   مما يقتضي التنويه .
الدكتور 
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

ع/ املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 24425
التاريخ: 2022/9/22

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

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة  
                           

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

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا للبريد االلكتروني cd@wasit.iq  وكما 

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

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة 
مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء .

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

العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف (  يبني حركة 
التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة 

ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم ) االحد( املصادف    9 /  10/   2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة( 
, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم ) االحد  ( املصادف9 /2022/10 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

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

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

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة  ذلك عند التقدمي .

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

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

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويعد من شــروط املنافســة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشــرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر 

تبليغا رسميا .
21. على الشــركة تقدمي عمل مماثل واحد  منجز خالل مدة عشــرة سنوات من تاريخ غلق املناقصة وفقا ملا هوا مثبت في القسم الثالث )عدا تسلسل 4 و5 غير مطلوب اخلبرة التخصصية ( لضمان إحالة املشروع 

لشركات رصينة .
22. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ  3-10-2022  الساعة  العاشرة والنصف في  مديرية  ماء واسط -املشاريع  مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

شركة مصافي اجلنوب)شركة عامة( 
جلنة بيع وايجار أموال الدولة في الشركة

العدد:28
التاريخ:2022/9/19

م/اعالن للمرة األولى 

تعلن شــركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن اجراء مزايدة علنية للمرة 
األولى لبيع مواد مخزنية وراكدة حتتوي على )عدد يدوية + بيرنكات + براغي + 
سبالت ومكيفات مختلفة االحجام ومواد أخرى( فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية احلضور الى مركز الشركة الكائن في البصرة /الشعيبة 
في متام الساعة )9( صباحا من يوم األربعاء املصادف 2022/6/26 مستصحبني 
معهــم التامينات القانونية والبالغة )4,000,000( أربعة مليون دينار فقط 
مع جلب هوية األحوال املدنية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن مع براءة 
ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ضمن منطقة سكناهم ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة أجور نشــر اإلعالن والداللية واجور أعضاء جلان بيع 

وايجار أموال الدولة وجلنة التقدير والتثمني.
مالحظة / اذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية يكون اليوم التالي هو يوم 

اجراء املزايدة.
مع التقدير...

حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب
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الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
مبلغ التأمينات االولية

ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

 انشاء طريق السالم )الرحمانية الغربية ( في قضاء12022-9-96
500,000عاشرة انشائي438,800,00012013,164,000 الصويرة

 تأهيل وصيانه طريق يا حسني -برينج في قضاء22022-9-97
750,000عاشرة انشائي796,250,00018023,887,500العزيزية

1000,000ثامنة انشائي1,089,000,00024032,670,000 انشاء طريق ام البني في قضاء االحرار32022-9-98

42022-9-99
 صيانه طريق كفيفان – الشجيرية -اجلحيشات

 والطريق الرابط بني منطقة املزرعة ومنطقة الشجيرية
املرحلة األولى في ناحية سيد الشهداء

1000,000ثامنه انشائي1,306,125,00024039,183,750

 انشاء مجموعة طرق )طريق قرية اإلجنازات – طريق قرية52022-9-100
1000,000ثامنه انشائي852,190,00018025,565,700 اخللود ( في قضاء املوفقية

 انشاء طريق برهوجة وصوال الى مدرسة اآلداب في62022-9-101
1000,000ثامنه انشائي1,073,750,00028032,212,500 قضاء النعمانية

 تطوير مدخل جصان من جهة بدرة بطول 1250 م72022-4-102
 سادسة انشائي2,897,216,50028086,916,495 وعرض 30 م

1000,000 عاشرة كهرباء

     
الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام

 مبلغ التأمينات
االولية
)دينار(

 هوية
التصنيف

 ثمن وثائق
املناقصة

12022-7-91
 جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة
 طاقة 200 م 3\ س في منطقة برهوجة

 في قضاء النعمانية
 ثامنة انشائي1,489,234,00028044,677,020

1000,000 عاشرة كهرباء

 جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة22022-7-92
 سابعة انشائي1,659,834,00021049,795,020طاقة 400 ن 3- س في ناحية تاج الدين

1000,000عاشرة كهرباء

32022-7-93
 جتهيز ونصب وتركيب وتشغيل مجمع ماء
 سعى 400 م 3 -س مع خط ناقل في موقع

مشروع ماء احلي
 سابعة انشائي1,678,121,00021050,343,630

1000,000عاشرة كهرباء

 تكملة مجمع ماء حلب بطاقة 100 م 42022-7-943
 عاشرة انشائي18,930,810 631,027,000180-س في قضاء الزبيدية

750,000عاشرة كهرباء

52022-9-95
 مد شبكة ماء في مناطق متفرقة حي

 العباس وقرية الرحمانية وقرية كشيش
في ناحية جصان

500,000عاشرة انشائي385,000,0009011,550,000
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صوبني، هما الصــوب الكبير والصوب الصغير، 
وما يتوزعهما من بساتني وأراض زراعية خصبة 

اشتهرت بزراعة«التنباك« سنواتنئذ.
ويــرى الهنداوي فــي ثالــث الفصول«الهندية 
وأهلها«انــه بالنظر لفضــاء املدينة الطبيعي 
املفتــوح ،الى جانــب خصوبة اراضيهــا ووفرة 
مياهها،وروعــة جمالها،فقــد أصبحت مدينة 
جاذبة لألقوام الوافدة الباحثة عن االســتقرار،أو 

تلك الطامعة الغازية.
وتبلغ مساحة »الهندية« بحسب تقرير مفصل 
يورده املؤلف »أكثر من 136648 دومناً موزعة على 
صوبني كبيــر وصغير،منها 32431 دومناً خضراء 
من البســاتني اخلصبــة املغطاة باجــود انواع 
الثاني  القسم  الفواكه......أما  واشجار  النخيل 
الــذي كان يســمى الصوب الصغيــر فهو في 
نظرنا اقدم اقسام الهندية واهمها استراتيجياً 
وتاريخياً«،فيما يبلغ عدد السكان الذي يقطنون 
تلك املســاحة في الراهن املعيش نحو«350000 

نسمة«ص77-76.
ويتنــاول الفصــل الرابع »طويريــج في مهب 
السياســة« التأريخ السياســي للمدينة التي 
يعتبرها الهنــداوي »الروضة الداخلية لعاصمة 
الســنني،ومركزاً  ملئات  البابلية  األمبراطوريــة 
البشر  وميناء حيوياً لسفر  نشــيطاً  اقتصادياً 
والثقافــة في حوض الفرات االوســط على مر 

األزمنة«ص96.
وينفي الهنــداوي وجود وثائق تؤرشــف لتأريخ 
املدينة السياســي املعاصر قبــل القرن الثامن 
عشــر،لكنه في الوقت ذاته، وبحسب استناده 
الــى معلومات تأريخية،يشــير الى اســتقرار 
العشــائر على اراضيها خــال منتصف القرن 
»تزايد  املدينة)طويريج(بعد  لتتعرض  املذكور،ثم 
لهجمات  واالستراتيجية«  السياسية  أهميتها 
عســكرية من قبــل الوهابيني خــال االعوام 

1790و1820.
ومثلما تصدت عشائر »املنتفك والظفير وشمر 
وكعب«لهجمات الوهابيــني الدموية املتعاقبة 
،فــإن املدينة شــهدت فيما بعد ثــورات ثورات 

متصلة ضد الهيمنة العثمانية.
وينقل الهنداوي عن مقال الشــيخ عزيز جفات 
ان«عشــائر الهندية كانت في نزاعات مستمرة 
ضــد احلكومة التركية بــني 1841 وحتى 1914 
وهي السنة التي دخل فيها األحتال البريطاني 

للعراق«ص101.
ونظراً ملا تتمتع به املدينــة »طويريج-الهندية« 
من موقع جغرافي اســتراتيجي فقد ظلت بعد 
إزاحة االحتال العثمانــي مبحتل بريطاني بعد 
أن وضعت احلــرب الكونية االولى أوزارها، عصية 
علــى االنقياد للمحتــل اجلديد،وبهــذا حتولت 
الهنداوي- التأريخية-بحســب  املصادر  بإجماع 
الــى عاصمة ميدانية فعلية لثورة العشــرين، 
األمر الذي دعا البريطانيــني الى احتال املدينة 
الثورة والقضاء  »كهدف استراتيجي« إلجهاض 

عليها.
ويرى د.حسني الهنداوي أن الشرارة االولى لثورة 
العشــرين ما كان لها ان تنطلــق لوال منكث 
البريطانيني لعهودهم باإليفاء مبطالب العراقيني 
الوطنية املشــروعة،فـ«أمام رفض الســلطات 
البريطانية مطالب الزعماء والرؤساء العراقيني 
تلك ورفضها اطاق ســراح تلك الشــخصيات 
الوطنية نبــدت الثورة محتمة ال ســيما بعد 
صدور فتوى الزعيــم الديني اإلمام محمد تقي 
الشــيرازي بتحرمي انتخاب غير املســلم حلكم 
العــراق وأخرى نصت علــى ان«مطالبة احلقوق 
واجبة علــى العراقيني ويجب عليهم في ضمن 
مطالبتهم رعاية الســلم واألمــن ويجوز لهم 
التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع األنكليز عن 

قبول مطالبهم«ص107.
ويأتــي الفصل الرابــع من الكتــاب »طويريج 
في مهب السياســة« على ذكــر أهم احوالها 
وأبنائهــا  رجاالتهــا  مواقــف  و  السياســية 
السياســية  التيــارات  الــى  وانتماءاتهــم 
تأسست  التي  األســامية،  اليسارية،والدينية 
في العراق مطلع عشرينيات،وســتينيات القرن 
املاضي، فضاً عن املعارك التي خاضتها عشائر 
الفرات األوســط ومشــايخها ضــد األحتال 
البريطانــي، وعلى مــا أوردته مصــادر عراقية 
وبريطانية،إضافة الى مــا قامت به املدينة و ما 
تعرضت له خال العهود الاحقة املتصلة،بدءاً 
من تأســيس الدولة العراقيــة احلديثة وانهيار 
النظام امللكي في صبيحة الرابع عشر من متوز 

1958 ، وحتــى أنقابي البعث خال عامي 1963 
التاســع  زلزال  بأحداث  واتصاالً  و1968،وصــوالً 
من نيســان 2003 واحتال أميركا للباد،بعد أن 
متكنت قواتها العسكرية من احتال »الهندية« 
القوات  املذكور«جنحــت  الشــهر  األول من  في 
األميركية فــي احتال الهندية فــي االول من 
نيســان 2003 بعــد معارك عنيفــة خاضتها 
العراقي،  املدرعة األميركية مع اجليش  الكتائب 
أن كانت قــد أحاطت باملدينة وأكملت حصارها 
عليها من جميع األجتاهات في ذلك اليوم التاسع 

من بدئها بغزو العراق«ص 133-132.
وتأتي خامتة صفحــات الكتاب بفصله اخلامس 

»هنداويون وطويرجاويون« وقد ضّم
 الــى مدونــات صفحاتــه نخبة مــن العلماء 
واملفكريــن والسياسيني،والشــعراء والفنانني. 
واســتعاد الهنداوي في املســتهل عــدداً من 
الفعاليات واالنشــطة الثقافية والدينية التي 
كانــت تقام في بعــض بيوتــات الهندية،أومن 
والده  إرتياد  بالذكر  على تخوت مقاهيها،وخص 

الدائب لبيوت الفكر والفقه والسياسة واألدب، 
الصداقة  عاقــة  أبنائها:«وأتذكر  ومصاحبــة 
اخلاصــة التي ربطت بني والــدي حتى وفاته في 
صيف 1956 مع الكاتب والشاعر الراحل السيد 
احمد القزوينــي رئيس بلديــة الهندية،وأجواء 
لكن  احليوية  واألجتماعيــة  الثقافيــة  اجملالس 
املتكمة التي كان يتــردد عليها،وما ينضج من 
معلومات الحقة أوحت باعجاب تلك األوســاط 
بأفكار الراحل امللــك غازي االول وتأييدها حلركة 
مايس 1941 التي كاد ابن الهندية االشــهر عبد 
املير طويرجاوي ان يعدم شنقاً بسببها«ص137.

وأجنبــت »الهنديــة« التي لــم تغــادر وجدان 
وضميــر د.حســني الهنــداوي برغــم منافيه 
االجباريــة القصية،أدبــاء وعلمــاء، ومفكرين 
وسياســيني، وفنانــني ورياضيــني المعني، ومن 
وتأثير  البارزة واألكثر فاعلية وحضور  األســماء 
التي يتوقــف الهنــداوي عند أهــم محطات 
مســيرة حياتها:الشــاعر والفنــان عبد األمير 
طويرجاوي،ورائــد املســرح األذاعــي ابراهيــم 

الهنداوي،ورائد الشعر الشعبي العراقي ابراهيم 
الشيخ حسون الهنداوي،ورائد القصيدة النثرية 
حســني مردان،ومجدد األغنية العراقية امللحن 
الراحل محمد جواد أموري،والراحل الناقد والقاص  
اللغوي مهدي شاكر العبيدي،واألديب الصحفي 
الراحل ناظم الســعود،وعلي جاسم الهنداوي، 
الراحل  الرياضي  ،والبطــل  وكامل احلســناوي، 
عباس الهنداوي،والفنان النحات أحمد البحراني، 
وشاعرة ثورة العشرين ونسة الفتاوية،والشاعر 
الرائد علي  محمــد رضــا الشــبيب،واملترجم 
الترجمان،ورئيس األركان السابق محمد  حسني 
رفيق عارف،والسيد قاســم اخلطيب الهنداوي، 

والشاعر املغدور الراحل أحمد آدم.
وخاصة املُْقترَأ لـــ« الهندية-طويريج »تنحصر 
الكتاب  وتتحــدد مبحمــوالت وعناصــر مــن 
األستعادية من أحداث ومحن ونكبات، وصراعات، 
وشــخصيات صنعت وواجهت كل ذلك مبؤطر 
مكاني يتجزأ الى أمكنة عدة شهدت والدة كل 
تلك الكوكبــة من العلمــاء واملفكرين واألدباء 
والفنانــني والسياســيني والرياضيــني الذيــن 
عاشــوا وانتموا وأخلصوا ملدينهم األم على مّر 

األزمنة،وجسامة األحداث. 

الدكتور حسني الهنداوي في سطور ..
الفلســفة  في  وكاتــب متخصــص  شــاعر 
ومستشار سياسي اقدم لدى األمم املتحدة وأول 
رئيس ملفوضية االنتخابات في العراق بني 2004 

ـ 2007 .
 أكمل دراســته اجلامعية االولية ببغداد ) 1966 
ـ 1970(  ، ثــم الدكتوراه في الفلســفة بدرجة 
شــرف من فرنســا ) 1980 ـ 1987(، مؤســس 
القســم العربي في جامعة بواتيه الفرنســية 
ومحاضر فيه بــني ) 1982 و1985(، ورئيس حترير 
القســم العربي في وكالة انبــاء يونايتد بريس 
انترناشونال العاملية لثماني سنوات بني ) 1995 

و2003(.
ومبعوث منظمة العفــو الدولية إلى لبنان في 
1991 وإلى اليمن في 1992 و1994، وعضو بعثة 
األمم املتحدة إلى هايتي بني 1993 و1995، وعضو 

بعثتها لدى العراق منذ 2008 إلى اآلن.
لــه مؤلفات وكتابــات في الفلســفة والفكر 
السياســي بالعربية والفرنسية واالجنليزية من 
بينها : »التاريخ والدولة ما بني ابن خلدون وهيغل« 
) بيروت 1996(، و«هيغل واإلسام« ) بالفرنسية 
1987(، و«هيغل والفلســفة الهيغلية«) بيروت 
2004(، و«علــى ضفــاف الفلســفة«ـ ) بغداد 
أربيل  ) مجموعة شــعرية  2005(، و«اخاديــد« 
2012(، و«محمــد مكية والعمــران املعاصر« ) 
بيروت 2012(، و«فاســفة التنوير واإلسام«)دار 
املــدى/ بيــروت 2014(، وحتت الطبع »اســتبداد 
شرقي ام اســتبداد في الشرق؟«، و«مقدمة في 
الفلســفة البابلية« و« لبنان 1991 ، رحلة في 
كوكب ممــزق« ، و«في نقد العقــل األميركي« ، 
وله عشرات املقاالت املنشورة في دوريات عربية 
واجنليزيــة مهمة، إضافة إلــى مجلة »أصوات« 

التي أسسها مع اخرين في 1976.

جمال كريم

يواصل د.حســني الهنداوي في كتابه الســيروي 
»الهنديــة طويريــج- بيتنا وبســتان بابل«بعد 
استغراق فصله األول بنشأة وأصل وجود املدينة، 
التنقيــب في تلك احلياة مــن األحداث واألمكنة 
والشخصيات،سواء بالسرد اللساني املدون،أو مبا 
احتفظت به ذاكــرة الفوتغرافيا البصرية مبعنى 
ثمة محكي حامل،وثمــة راٍء بصرّي حافظ لتلك 
احليــوات واملصائر التي عاشــت في ذلك احلاضن 
عبر تأريخه املتصل،وأحداثه املتسلسلة بني تلك 
املتصــات الزمنية بني كل أمكنة املدينة العامة 
واخلاصة على حد ســواء  ،وهنا ال يســعني إال أن 
أشيد بدعامتني أساسيتني حتلى بهما الهنداوي 
على مدى صفحات الكتاب األثنتني والتســعني 
بعد املئة،وهما: روح الصبــر واألناة في التقصي، 
والدقة العلمية املستندة الى املصادر واملرجعيات 
املوروثيــة واملعاصرة التي اشــتغل عليها داخل 
مختبره االستقرائي لتحليل هذه الظاهرة او ذلك 

احلدث،وتلك الشخصيات.
ويكشــف مطلع صفحات الفصــل الثاني من 
الكتاب عــن عاقة عائلــة الهنــداوي باملدينة 
وانتقالها الى العاصمة بغداد،وعاقته هو نفسه 
بها من الناحية النشأوية والوجدانية »في الغربة 
اكتشفت للمرة األول طويريج أو الهندية،املدينة 
التــي ولدت فيهــا وأمضيت فيهــا وحدها كل 
ســنوات البراءة والطفولة والصبا األربع عشرة.

منذ ان غادرتهــا عائلتي الصغيرة نحو بغداد في 
منتصف 1961 وطيلــة حياتي الاحقة في عدد 
الدنيا،لــم تغادرني  من اجمل واشــهر عواصم 

الهندية مطلقاً«ص45.
ويعبر الهنداوي عن مندهشات مدينته«الهندية« 
التي هي اشــبه ما تكون بالذخائر املغطاة،فأحد  
»بــاب  الســبعة  مدينة«بَلْــخ«  أبــواب  أهــم 
ى أحــد أجمــل أحيــاء جدة  الهندية«،وتَســمَّ
بالهنــداوي او الهنداوية نســبة الى »عبد الرزاق 
الهنــداوي أحد أهم األقتصاديــني هناك«ص46.

هــذا الى جانــب عدد مــن رجاالت السياســة 
والفكــر واالدب ممن حمل لقب الهنداوي نســبة 
رؤية املؤلف- وقد  العراقية-بحسب  الى الهندية 

توزعوا بني اكثر من عاصمة ومدينة عربيتني.
ومن بني مندهشات اكتشافاته يرى الهنداوي أن 
الروائي الراحل غائب طعمة فرمان قد اســتلهم 
صوتــني اثنني من بــني أصوات روايته »خمســة 
أصوات« من مدينة »طويريج« وهما –مبكتشــف 
الشاعر،ومحمد حسني  مردان  الهنداوي- حسني 

الهنداوي الصحفي«املنسي«.
ويؤرخ املؤلف ســنة إنشاء سدة الهندية اعتماداً 
على مصــادر عثمانية وأخرى غربيــة وعراقية،إذْ 
يذهب ســتيفن لونكريك املــؤرخ األنكليزي في 
كتابه«أربعة قــرون من تأريخ العراق احلديث« الى 
أن العام 1913 من القرن املاضي قد شــهد انشاء 

سدة الهندية.  
ويعرض الهنداوي أهم اجلســور املشــيدة على 
نهر الفرات الذي يشطر »طويريج-الهندية« الى 

)طويريج - الهندية( من األمبراطورية البابلية بالطًا الى ثورة العشرين عاصمًة
في حياة المكان وسيرته: 

يرى د.حسين الهنداوي أن 
الشرارة االولى لثورة العشرين 

ما كان لها ان تنطلق لوال 
منكث البريطانيين لعهودهم 

باإليفاء بمطالب العراقيين 
الوطنية المشروعة،فـ«أمام 

رفض السلطات البريطانية 
مطالب الزعماء والرؤساء 

العراقيين تلك ورفضها اطالق 
سراح تلك الشخصيات الوطنية 

نبدت الثورة محتمة ال سيما 
بعد صدور فتوى الزعيم الديني 

اإلمام محمد تقي الشيرازي 
بتحريم انتخاب غير المسلم 

لحكم العراق

رحيل

شعراصدارات

شريف صالح*

لسبب ال أعرفه كنت أخلط بني هشام سليم 
)كانون األول -1958 أيلــول 2022( الذي ودعنا 
اخلميس املاضي، وممــدوح عبد العليم )-1956 
2016(. ولم أتوقع أن يستمر اخللط بينهما إلى 
درجة أن يرحل االثنان في العمر نفسه تقريًبا، 

وإن جتاوز هشام سن الستني بقليل.
متتع االثنان بالوسامة، والنحول، والظهور في 
العصر نفســه، تشاركا في أعمال عدة، وكان 
ميكن تبديل األدوار بينهما دون أن ناحظ فرًقا، 
حدث في مسلسل »املصراوية« أن قام هشام 
ببطولة اجلزء األول ولعــب ممدوح بطولة اجلزء 

الثاني مكانه.
كاهما عّبر عن الطبقة الوســطى وقيمها، 
فقدمــا منــوذج الشــاب املصــري »العاقل« 
و«املثقف« و«املتمرد الغاضــب« أحيانًا. ومّثا 

قيمة إيجابية، ليست بعيدة عن حقيقتهما.
كان بإمكان االثنني أن يعيشــا لعشرين عاًما 
أخــرى، لكنهمــا أيًضا تركا ســجًا محترًما 

بسبب عملها املبكر نسبًيا في التمثيل.
لــم تبتســم لهما الســينما كثيــرًا- رغم 
محبــة الناس- ولــم يذهبا إلى املســرح إال 
نادرًا، رمبا أشــهرها دور هشــام في مسرحية 
»شــارع محمد علي«، لذلــك كان التلفزيون 
بدفئه العائلي، الوســيط الذي شهد انتصار 

موهبتهما.
فــي عام 1972 ظهر هشــام علــى في فيلم 
»إمبراطوريــة ميم« فتى وســيم مراهق في 

الرابعة عشرة من عمره.

اختارت فاتــن حمامة أوالدًا على وســامة 
معينة ومــن الطبقــة احمليطــة بها من 

الفنانني واملشاهير.
ثم ظهر معها فــي »أريد حًا« 1975، لكّن 
النقلة األهم جاءت مع »عودة االبن الضال« 
1976، ليوســف شاهني ومثل مع صديقته 
ماجــدة الرومي األمل في املســتقبل. أمل 
يرغب في جتاوز إرث احلروب والثورات، ويحترم 

العلم واحلرية وكرامة اإلنسان.
بطريقــة أو أخــرى، كان ظهوره في ســن 
مبكرة في أفام مهمــة، بفضل ظل األب، 
أسطورة النادي األهلي والذي ظهر في جتارب 
ســينمائية محدودة أشــهرها »الشموع 

السوداء«.
ثم قرر األب أن يبعده عن الشهرة والتمثيل 
إلى أن ينتهي من دراســته اجلامعية، لذلك 
كانت هناك فتــرة انقطاع قبل أن يعود في 
منتصــف الثمانينات، شــابًا ناضًجا جتاوز 

العشرين.
ال يكــذب املثل عندما يقول إن »االبن ســّر 
أبيه« كان هشــام وفًيا لرمزية اسم صالح 
سليم، وأراد أن يحتفظ بكبريائه الشخصي 
دون أن يتعارض ذلــك مع تواضعه ومحبته 
للناس. لقنه األب درًســا مبكــرًا في عدم 

الغرور، وتركه يجرب حظه في التمثيل.
فشارك في أعمال سينمائية، بعضها كان 

أقرب إلــى البطولة والنجوميــة أو األدوار 
وكمان«،  »اســكندرية كمان  مثل:  الثانية 
»يا مهلبية يا«، »تزوير في أرواق رســمية«، 
»اغتيال مدرسة«، »الهجامة«، »كريستال«، 
»أرض األحام«، »قليل مــن احلب كثير من 
العنف«، »يــا دنيا يا غرامــي«، »األراجوز«، 

»األوباش«، »وميت فل«.
أهــم أفــام املصريــة التي قدمــت في 
ثمانينيات وتســعينيات القرن املاضي، كان 
مشارًكا أساســًيا فيها مع كبار اخملرجني. 
لكن السينما نفسها التي استكثرت عليه 
إكلينيكا  ومتوت  تتراجــع  كانت  النجومية 
باســتثناء أعمال كوميدية خفيفة، لذلك 
تراجعت حظوظه بقسوة كما في ظهوره 

الشرفي في »الناظر« مع عاء ولي الدين.
تلفزيونًيــا كان أكثــر حًظا بوجــود صناع 
الدراما الكبار أمثال وحيد حامد وأســامة 
الكتاب، ومحمد فاضل  أنور عكاشــة من 
وإسماعيل عبد احلافظ من اخملرجني، وممثلني 
من وزن سناء جميل ومحمود مرسي وجميل 

راتب وفاتن حمامة ويحيى الفخراني.
لكنــه وقف- غالًبــا- عند حاجــز الصف 
الثاني، فــا أتذكر أن مسلســًا ُكتب من 
أجله، فارتضى أن يكــون في أعمال مهمة 

مع جنوم مبثابة أساتذة له.
وحقق حضورًا الفًتا في مسلســات باتت 
من كاسيكيات الدراما العربية مثل: »وقال 
البحر«، »ليالــي احللمية«، »الراية البيضا«، 
»أرابيســك«، »هوامن غاردن ستي«، »السيرة 
الطيب«،  »درب  »أهالينــا«،  العاشــورية«، 

و«أماكن في القلب« )نال عنه جائزة(.

لكنــه شــارك أيًضا في مسلســات أقل 
قيمة، ومــع الوقت حوصر فــي خانة أدوار 
شــرفية كضابط أو أب أو رجل أعمال، كما 
في »كلبش« و«موســى« و«هجمة مرتدة« 

آخر أعماله.
كانت مكانتــه الفنية تتراجع، وقبل بعض 
األدوار من باب التواجد و«أكل العيش«. وهي 
نهاية ال تتناسب مع نظرة احللم واألمل في 

عينيه في »عودة االبن الضال«.
 فــي كل أزماته حــرص هشــام أن يبقى 
صريًحا وشفاًفا، إلى أن أعلن إصابته مبرض 
السرطان أواخر أياراملاضي، واعتزل في العني 

الساخنة لتلقي العاج الكيماوي.
وعبرت تصريحاته عن نبرة أمل في الشفاء، 
وقــال »كل اللي يجيبه ربنا كويس«. أحيانا 
نصنــع نبوءاتنا دون أن نــدري، ففي برنامج 
»حوار صريح جًدا« قبل ثاثة عقود ســألته 
املذيعة »إن كنــت متلك جائــزة مالية ملن 
»أهديها  فأجاب هشام ســليم:  تهديها«، 
ملعهــد الســرطان... مرض خبيــث بايخ... 
اللى بيمرض بيه محتاج فترة عاج طويلة 
قوي... والعاج ثمنــه غالي قوي.. متهيألى 
معهد الســرطان يبقى حاجة كويسة إن 
أودع اجلائزة املالية فيه«. ولسوء حظه قتله 
املرض »البايخ« ولم يهمله أكثر من شهور 

معدودة«.

* كاتب وصحافي مصري

»نبالغ في تقدير احُلّب«
تصــدر قريباً، عــن »منشــورات حياة«، 
الكاتبة  جملموعــة  العربيــة  الترجمــة 
الفرنســية بريجيت جيرو )1960( »نبالغ 
فــي تقدير احلُــّب« بتوقيع وئــام غداس. 
تُفّصــل احلائزة علــى »جائــزة غونكور 
للقصــة القصيرة«، في هــذه اجملموعة، 
الوقوع  تنتاب اإلنسان عند  التي  املشاعر 
في احلّب، وكيف تتحّول، مع الزمن وروتني 
احلياة اليومية، لتصبح جزءاً من مشهد 
يومّي يبعث على القلق والشّك في تلك 

أبدّيتها.  أو  ومدى صدقّيتها  العواطف 
املواقف  وبأســلوب يجمع بني غــزارة 
ورشــاقة اللغة، تُقــّدم الكاتبة عماً 
واقعيــاً بعيداً عن التعقيــد، وبنماذج 

مستلهمة من حياتنا املعاصرة.

»اإلسالموفوبيا«
»اإلســاموفوبيا: كيف تخترع الُنَخب 
الفرنسية ›مشــكلة اإلسام‹« عنوان 
كتــاب للباحَثنْي عبــد العالي حّجات 
ومــروان محّمد، صدر لدى منشــورات 
»االختاف« في باريس. يسعى املؤّلفان 

التي حتّول من  الطريقــة  إلى تفكيك 
خالهــا اإلســام إلى موضــوع دائم 
واالجتماعية  السياســية  للنقاشات 
في فرنسا، وال ســّيما لدى مثّقفيها 
يريان  حيــث  اليمينيني،  وإعامييهــا 
أن هــذه الظاهــرة امتــداٌد للمنطق 
االستعماري، كما يصفان عملية حتويل 
املســلم إلى »آَخر« يجــري من خاله 
والسياسي  االجتماعي  الواقع  تفسير 
الدينية  املســألة  من خال  الفرنسي 

واالختاف الثقافي.

عّمار كشيش *
 

الغناء
أو 

فحيح أفعى مسكينة
تشبه حبًا 

يتدلى 
أو مددًا قريًبا من الباب 

 **

شيء مسلوخ حتت الثديني 
ثدي أو حجارة صغيرة

 ** 
 

)آه( حمراء مثل الشمندر املتوعك 
الفحيح يشبه هذا الشيء 

ـ فحيح أم غناء 
ـ فحيح 

تسكنه األوجاع 
ما اسم صوت األلم؟

كلمة أخرى ليست كلمة صراخ 
 ** 

صوت يأتي من الشجرة
أو من قبر الشجرة
بيت املرأة الصغيرة

ثوبها ملّون بقشور البطيخ
يشبه البئر مغلقة الفّوهة 

هذا بيتها 
يتواجد أيًضا في دفتر الرسم على السّلم 

 ** 

حبر ثخني حناء أو دم أو رغوة برتقال 
لم يكن كفنها أبيض

في الذاكرة تتمشى ومتضغ الطني 
منتشيةً 

 ** 
 

قميصهــا أخضــر مصنوع مــن أفكار 
الشجرة 

ذلك اللون يحاور قلبي 
آتًيا من الشجرة 

أو قبر شجرة
 أو امرأة 

ما زالت طفولتها تلتمع في مابســها 
الصيفية

 
* شاعر من العراق

توفي جراء إصابته بالسرطان

هشام سليم«الظل الكبير لألب».. تمرد بحكمة وقبل الخسارة

غالف الكتاب

شجرة أو»نبالغ في تقدير الحب« ** »اإلسالموفوبيا: كيف تخترع الُنَخب الفرنسية ›مشكلة اإلسالم«
قبر شجرة

هشام سليم
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متابعة ـ الصباح الجديد: 
جوني  األميركي  املمثــل  يعيش 
ديب، البالغ 59 ســنة، قصة حب 
جديــدة مــع محامية مــا زالت 
متزوجة، وسبق أن كانت موكلته 
حــن أقــام دعوى تشــهير ضد 
البريطانية،  »الصــن«  صحيفة 
2018 لقب »ضارب  إلطالقها في 
زوجته« عليه بتقرير نشرته ذلك 
العام، وخســر تلك الدعوى بعد 
عامن، وفقا ملا ورد أمس بوسائل 
إعــالم دوليــة االنتشــار، منها 
شــبكة Fox News التلفزيونية 

األميركية.
لم  Fox عــن مصــدر  ونقلــت 
 Joelle Rich تســمه، أن احملامية
أم لطفلن من زوج منفصلة عنه 

منذ مدة، لكن معامالت طالقهما 
لــم تنته بعــد، وأنهــا لم تكن 
مثل  الذي  القانونــي  الفريق  من 
ديب في قضية تشــهير فرجينيا 
ضد زوجته الســابقة أمبر هيرد، 
لكنها كانت حاضرة في جزء من 
احملاكمة التي استمرت 6 أسابيع، 
وانتهت في يونيو املاضي بانتصار 
طالعته  ما  وهو  لصاحله،  ساحق 
»العربية.نت« أيضا في موقع أول 
وسيلة إعالمية أتت على عالقته 
العاطفية مبحاميته األصغر سنا 
موقع  وهو  عاما،  بعشــرين  منه 

مجلة Us Weekly األميركية.
وذكرت »فوكس« أيضاً، أن احملامية 
 Schillings بشــركة  العاملــة 
الــوارد مبوقعهــا أنها تســاعد 

األشــخاص البارزين على حماية 
عبر  وســمعتهم  خصوصيتهم 
القانون »أقامت مع ديب في فندق 

»ماكلن«  Ritz-Carlton مبنطقة 
الســكنية في واليــة فيرجينيا، 
حيــث كان مقره أثنــاء احملاكمة 

ضد أمبــر هيرد«، وأنهــا تناولت 
معه العشــاء »مرارا في مطعم 
الفندق:  الراقي بجوار   The Palm
إشــارة إلى أن العالقة بن االثنن 

تطورت إلى عاطفية منذ أشهر.
انتشــرت شــائعات  ذلــك،  مع 
ذلك الوقت بأن ديــب كان يواعد 
 Camille Vasquez محاميتــه 
املوكلــة بالدفــاع عنــه أمــام 
محكمة فرجينيــا، والتي غطت 
تقرير  في  خبرهــا  »العربية.نت« 
سابق، لكن كليهما نفى »القيل 
بعكس  وأنهاه ســريعا،  والقال« 
األنبــاء احلاليــة عــن ارتباطــه 
العاطفــي باحملامية جويل ريتش، 
فال نفي من أي من االثنن، والصور 

التي يظهران فيها كثيرة.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت الدكتورة ســفيتالنا كوبرينا، أن العفن 
يفرز ســموما ضارة بصحة اإلنســان، تســبب 

السعال وعسر الهضم وآثارا سلبية أخرى.
وتشــير الطبيبــة فــي حديــث لصحيفــة 
»إزفيســتيا«، إلــى أن العفن أنــواع مختلفة. 
وفطريات العفن تنتشــر عبر الهواء على شكل 
أبواغ مجهريــة )Spores -ســبورات( بحثا عن 
موطــن مناســب. وإن أفضل الظــروف لتكاثر 
فطريات العفن هي درجة حرارة 20 درجة مئوية 

ورطوبة نسبية أعلى من 90 باملئة.
وتقــول، »يفرز العفن ســموما ضــارة بصحة 
اإلنســان. وأبواغ العفن تســتقر على األسطح 
وعلى اجللد وعلى األطعمة وتدخل اجلســم عبر 
األنف والفم مع الطعــام وهواء التنفس. وأكثر 
اآلثار الســلبية انتشارا التي يســببها العفن، 
هي الســعال اجلاف واحلساسية وعسر الهضم 
والصداع ونزيف األنف. والتعــرض للعفن فترة 

طويلة ميكن أن يؤدي إلى اإلصابة بالربو وااللتهاب 
الرئوي وتلف الكبد والكلى والرئتن«.

وتشير الطبيبة، إلى أن العفن املوجود في املنزل 
يشــكل خطورة خاصــة على املصابــن بالربو 
واحلساسية، حيث ميكن أن يسبب تهيج الغشاء 

اخملاطي، ما يزيد من تفاقم حالتهم الصحية.
ووفقا لها قد تشــير رائحة كريهــة إلى وجود 
العفن في املنزل تبقى حتى بعد التنظيف. وأكثر 
األماكن التي يستقر فيها العفن هي املسافات 
الفاصلة بن البالطات في احلمام واملطبخ، وعلى 
اجلــدران، حيث تظهــر في البدايــة بقع داكنة 
تشــير إلى العفن. كما ميكن أن يستقر العفن 
على إسفنجة غسيل األطباق وفرشاة األسنان 
وحوض احلمام وألواح التقطيع واملكيفات وحتى 

على لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
وتنصح الطبيبة للتخلص من العفن باالهتمام 
بنظافة املنزل يوميا وغســل األطباق بعد تناول 

الطعام.
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ملونشريط
وفاة الفنان كريم عواد

توفى الفنان الكبير كــرمي عواد، اول أمس اجلمعة، 
بعد صراع طويل مع املرض.

وعواد من مواليد 1940، أكمل دراســته االبتدائية 
واملتوسطة ومعهد الفنون اجلميلة وكلية الفنون 
اجلميلــة في بغداد ثــم حصل على املاجســتير 
فــي الفنون املســرحية من جامعــة كاليفورنيا 
األمريكية الرسمية العام 1981وهو شقيق الفنان 

مكي عواد.
وشــارك الراحل في العديد من األعمال الدرامية 
العراقية وكانت له بصمته الفنية التي جسدها 

في أدوار متعددة.

آبل تكشف عن لون جديد
iPhone 14 لهاتفها

القريب  الكشــف  التكنولوجيا،  عشــاق  يترقب 
لسلســلة هواتف آيفون 14، مع تقارير تشير إلى 
اختيار “لون غريب” من قبل شركة أبل، ستضيفه 

للهواتف اجلديدة.
وتعتمد آبل عادة على 4 ألوان أو 5، لهاتفها األكثر 
قوة، آيفون برو ماكــس، مع تثبيت اللونن األبيض 

واألسود كلونن أساسين لهذا الهاتف.
وكانت أبل قد فاجأت اجلماهير بلون أزرق ســماوي، 
لهاتف برو ماكــس 13، العام املاضي، وهو الهاتف 
الذي القى شــعبية كبيرة. ولكن هذا العام، تؤكد 
معظم التقارير، وأبرز مصادر أخبار تســريبات أبل، 
أن الشركة أزاحت اللون السماوي من تشكيلتها 
آيفون برو 14. ووفقا للتسريبات، ستعرض أبل هاتفا 
بلون جديد “غير مألوف”، وهو اللون البنفســجي، 
الذي من املتوقــع أن يثير جدال كبيرا بن املتابعن. 
وال يوجد تفاصيل حتى اآلن عن درجة البنفسجي 
التي سيتم استخدامها للهاتف، حيث قد تكون 

فاحتة، أو غامقة قريبة من األزرق.

فيلم الهيبة ينطلق في 29 آيلول
بدأ العد العكســي الفتتاح فيلم “الهيبة” الذي 
يختتم سلســة مواســم الهيبة اخلمســة في 
صاالت الســينما العربية والعامليــة، في خطوة 
هي األكبر في توزيع فيلم ســينمائي لبناني على 
هذا املســتوى العاملي والعربي الواسع، وصوالً إلى 
أميركا وكندا وأســتراليا في أكثر من خمســن 
صالة، وفي معظم الدول العربية منها السعودية 
والكويــت واإلمارات واألردن ولبنــان ومصر وعمان 
وقطر والبحرين والعراق وسوريا والسودان وغيرها…
ينطلق الفيلم في مختلف الصاالت السينمائية 
ابتداًء مــن ٢٩ أيلول احلالي، ويســبقه افتتاحات 
رســمية بحضور أبطال العمل واخملــرج في عدة 
بلدان عربية. إشــارة إلى أن فيلم “الهيبة” بطولة 

النجم تيم حسن، 

بغداد - زينب الحسني:

وتكرر  الشــديد  احلــرارة  ارتفاع 
الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع 
داخل  اخلاصــة  املســابح  جعل 
الوحيد  املالذ  الســكنية  األحياء 
من  هرباً  العراقيــن  للمواطنن 
قيــظ الصيف الــذي ال يحتمل. 
واليخفــى على احد ملــا لرياضة 
الســباحة من أهمية في حياتنا 
وجسدية  نفســية  صحة  فهي 
إضافــة الــى كونهــا رياضــة 
االواصر  تقــوي  فهي  ونشــاطا 
االجتماعيــة وجتــدد الطاقــات 
املراهقن  الشــبابية خصوصــاً 
االجتماعي،  االندماج  وتشــجع 
الوحدة  التخلص من  الى  إضافة 
املشاكل   « العاطفي  والفشــل 

االجتماعية» . 
اال ان قلة وتباين املسابح في البالد 
مطالبات  وباتــت  واضحا  اصبح 
على  يتمنون  أهالــي  من  عديدة 
اجلهــات املعنيــة االهتمام بهذا 
اجلانــب املهم الــذي يعد صحيا 
بإنشــاء  مطالبــن  وترفهيــا 
مسابح ودعوا اجلهات املستثمرة 
فــي البلــد الى االهتمــام بهذا 
املشــروع املهم حيث بات إنشاء 
املســابح في البالد من املشاريع 
التجاريــة الناجحــة التي جتلب 
اإلقبال  بســبب  جيدة  مكاسب 
الكبيرعليهــا ومــع ذلك جندها 
قليلة جدا، إذ هناك مناطق كبيرة 
ومتشــعبة وال يوجد فيها سوى 
مسبح أو اثنن، وهناك مناطق ال 
يوجد فيها اي مسبح ،فضال عن 
التي تفتقر الى انشاء  احملافظات 
هذه املســابح مما يضطر أبناؤها 
الــى الذهاب الى االنهر التي تعد 

من أخطر االماكن للسباحة.
وحتــدث بعــض األهالــي إلى » 
الصبــاح اجلديد » أن »املســابح 
أصبحــت  حتديــداً  احلكوميــة 
من  للهروب  لهــم  الوحيد  املالذ 
حّر الصيــف، برغــم قلتها وأن 
التأهيل  إلــى  غالبيتهــا تفتقر 
اجليد، وتعاني من إهمال وســوء 

اخلدمات املقدمة«.

مالذ آمن

االجتماعــي احمد كرمي  الباحث 
بن للصبــاح اجلديــد: ان تواجد 
الشــبان في هذه املســابح من 
العاشرة  الســاعة  بعد  ما  فترة 
صباحاً حتى أوقــات متأخرة من 
الليل مرتبط بالهرب من االرتفاع 
الشديد في درجات احلرارة، وعدم 
توفر التيار الكهربائي لســاعات 
أربع ســاعات  تتجاوز  قد  طويلة 

يومياً. 
إن  االجتماعي:  الباحــث  وأفــاد 
السباحة رياضة محبوبة وممتعة، 
ومن اجليد ممارســتها، أمتنى على 
اجلهات املعنية العناية باملسابح 
وزيادتهــا حيث هنــاك تباين في 
إعداد املسابح بن منطقة وأخرى 
واالهم علينا إن نحمي شــبابنا 
مــن خــالل ممارســة التمرينات 
الرياضة وخصوصا الســباحة ملا 

لها من فوائد.
وأضــاف كــرمي: املســابح هــي 
للترفيــه،  الوحيــد  املتنفــس 
وارتيادها  وتناسي حرارة الصيف، 
ال ينحصــر فــي فئة الشــباب، 
إذ تفضــل عائالت قضــاء فترات 

داخل  أطفالهــا  مــع  الظهيرة 
املسابح هرباً من حرارة الشمس، 
ولتخفيــف معانــاة أفرادها من 

هموم الطقس والتلّوث عموماً.

دعم سعر البطاقة
املواطــن حســن عمــاد يقول: 
البالد  احلــرارة في  تتجاوز درجات 
خالل الصيــف 45 درجة مئوية، 
وتترافــق مــع انقطــاع التيــار 
الكهربائــي فتــرات طويلــة مما 
يدفعنــي ان أقطــع مــع أبنائي 
املسافة سيراً على  الثالثة يومياً 
األقدام من أجل الوصول إلى أقرب 
مســبح من منزلي فــي مدينة 
الشعب، وأمضي معهم ساعات 
الظهيــرة احلاّرة داخل املســبح 
بيتي مبســافة  يبعــد عن  الذي 

طويلة جداً.
وأضاف عماد: الكثير من املسابح 
ما زالــت تعاني مــن إهمال إلى 
جانب عدم القدرة على استيعاب 
أعداد كبيرة مــن الرواد، ما يدفع 
البعــض إلى العــودة إلى األنهر 
مجدداً، ما يعرضهم خملاطر الغرق.

فيما قــال مهند عزيــز وهو آب 
لـ أربعة أوالد، أن »ســعر بطاقة 
الدخول إلى املســابح في بغداد 
تتــراوح بــن 10 آالف دينــار )7 
بحســب  فــوق،  ومــا  دوالرات( 
املسبح  فيها  يقع  التي  املنطقة 
قبلهم،  مــن  املقدمة  واخلدمات 
ونحن ال نســتطيع دفــع هكذا 
بتخفيض االجور  مبلغ مطالبــاً 
الفقير  للمواطن  يتســنى  لكي 
ان يجلب أبناءه الى هكذا اماكن 

تضمن سالمتهم.

عروض برونزية
من جانبه يؤكد حســن اجلنابي 
صاحب أحد املسابح الكبيرة في 
بغداد أنه تعرض خلســائر مالية 
كبيرة خالل فترة اإلغالق، واضطر 
لتسريح عمال املسبح والعاملن 
في اخلدمات املرفقة، الفتاً الى أن 
وباء كورونا  قبــل  املرتادين  أعداد 
كان يناهــز آالف شــخص مــن 
املسبح  بن  يتوزعون  اجلنســن، 
واملطاعــم واملقاهــي وصــاالت 
األلعــاب ويتضاعف هــذا العدد 

خالل األعياد واملناسبات.
وأشار إلى أن مسبحه يوفر احلمام 
التركي واملساج وجميع اخلدمات، 
معقمــة  املســبح  ميــاه  وأن 
ونظيفــة، وال تتجــاوز أســعار 
الدخول في األيــام االعتيادية الـ 
10 االف دينار لألشخاص البالغن، 
و5 آالف دينار ملن هم دون سن الـ 
10 سنوات، الفتاً إلى وجود عروض 
برونزيــة وذهبية في مســبحه، 
خدمات  على  جميعها  وتشتمل 
والبخــار  واجلاكــوزي  الســاونا 
الزيوت  ومسابح  التركي  واحلمام 

املتنوعة وبأسعار متفاوتة.
فيمــا طالب بعض الناشــطن 
في مواقــع التواصل االجتماعي 
انشــاء مســابح تهتم باجلانب 
من  للشباب  والنفسي  الرياضي 
خــالل إقامة دورات ومســابقات 
الشــباب  يحفز  مما  للســباحة، 
لالهتمام بهذه الرياضة املهمة اذ 
تسهم الرياضة بتقليل االمراض 
والعنايــة بالصحة والتي بدورها 
توفر على الدولة تكاليف العالج 
وتقليــل من اإلصابــة بكثير من 

االمراض.

السباحة وصحة القلب
فيما أكــد الدكتور هارون جوزيف 
على أهمية ممارسة السباحة في 
الوقاية من أمراض القلب واألوعية 
التمارين  ألهمية  نظــرًا  الدموية، 
املائية خاصة لكبار الســن الذين 
يتجــاوز أعمارهــم 55 عاما، في 
الصحية  لياقتهم  احلفاظ علــى 
دون حــدوث مضاعفــات جانبية 

على املفاصل.
وأشار الى أن التمارين التي تعتمد 
على املاء لهــا العديد من الفوائد 
واحلركة،  التــوازن  حتســن  فــي 
وتســهم أيضا في إعادة التأهيل 
ملــرض الشــراين احمليطية، حيث 
الســاقن  في  الشــراين  تضيق 
واملعــدة والذراعن والــرأس، كما 
مخاطر  تقليل  في  تســهم  أنها 
اإلصابة بأمــراض القلب واألوعية 
الســن وحتســن  لكبار  الدموية 

صحة قلبهم.
من جهــة أخرى توصلت دراســة 
طبية الى أن ممارســة الســباحة 
مــرات  املائيةأربــع  والرياضيــات 
أســبوعًيا يســهم فــي حماية 
القلــب من العديد مــن األمراض 
وتســاعد في احلفاظ على صحة 
الدموية، وحتسن  واألوعية  القلب 
الداخلي  الوريــد  بطانــة  كفاءة 
الصغيــرة  لــألوردة  )البطانــة( 
تنعكس  التي  الكبيرة،  والشراين 

على صحة القلب.
أيًضا أن ممارســة السباحة  وتبن 
تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك في 
اجلسم، الذي يعد عنصرا أساسيا 
للحفاظ على وظيفة البطانة في 
كل من األوردة الصغيرة والشراين، 
فكلما زاد إنتاج أكسيد النيتريك، 
كلما ساعد ذلك على زيادة كفاءة 
عمل الشــراين واألوردة الصغيرة 

بشكل أفضل.
ممارســة  أن  الدراســة  وقالــت 
الســباحة والرياضة املائية بوجه 
عام تكون خيارًا مهًما عن التمارين 
آالم  ينتــج عنها  التي قد  األخرى 
وإجهاد باملفاصــل، نظرًا ألن اآلثار 
التــي تنتج عن ممارســة التمارين 
املائية أقل خطرًا على املفاصل من 

غيرها.

مطالبات بزيادة وإنشاء مسابح بمواصفات صحية 
أهالي: سعر بطاقة الدخول تتراوح بين 10 الى 15 ألف دينار

رياضة آمنة لمرضى القلب والشرايين بعد المشي

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

بغداد - الصباح الجديد:
ذكرت وســائل إعــالم أمريكية، أن 
بعض الناس قصيري القامة يلجأون 
إلــى العمليات اجلراحيــة من أجل 
زيادة سنتيمترات إضافية لطولهم.

وبحســب جــراح فــي مدينة الس 
فيغــاس األمريكيــة، فــإن جراحة 
إطالة الســاق ميكنها أن تزيد طول 
اإلنسان مبقدار 7 إلى 15 سنتيمترا.

وألن هذه العمليات اجلراحية مكلفة 
جداً، فإن خبراء في شركات التقنية 
الكبرى، مثل غوغــل وميتا وأمازون 
ومايكروسوفت، صاروا من أبرز زبائن 
هذا النوع من اجلراحات التي تكلف 

ما بن 75 ألفا إلى 150 ألف دوالر.
معهد  ديبيبارشاد  كيفن  وأســس 
 )LimbplastX( إكس«  بالست  »ليم 
عام 2016، وازدهــرت أعمال عيادته 
في أثنــاء وباء كورونــا، موضحا أن 
كثيرا من مرضــاه من العاملن في 

قطاع التكنولوجيا.
وكشف ديبيبارشاد عن أن القاسم 
املشترك بن عمالئه هو أنهم أثرياء، 
بينهم رؤســاء تنفيذيــون وممثلون 

وموظفون في القطاع املالي.
كمــا جلــأت إليــه مجموعــة من 

التكنولوجيا  مجــال  في  العاملن 
ذوي الدخل املرتفــع، أغلبهم رجال، 
إلجراء هــذا النوع مــن العمليات، 
لدرجــة أنــه كان يقــول مازحــا 
»أستطيع تأســيس شركة تقنية، 
فهناك نحــو 20 مهندس برمجيات 

يقومون بهذه العملية اآلن«.
النمطية  فــإن  خبــراء،  وحســب 
التــي كان ينظــر بها الرجــال إلى 
التجميلية  اجلراحيــة  التدخــالت 
بدأت تتالشى في السنوات األخيرة، 

إذ ارتفعت عمليــات التجميل لدى 
الرجال بنســبة %325 ما بن عامي 
1997 إلــى 2015، وفقــا للجمعية 

األمريكية جلراحة التجميل.
اجلراحيــة  التدخــالت  وأصبحــت 
لدى  حضــورا  أكثــر  التجميليــة 
العاملن في مجال التكنولوجيا في 
وادي الســليكون، وذكرت صحيفة 
»واشنطن بوست« في كانون الثاني 
2020 أن الرجــال صــاروا يلجــأون 
إلى البوتوكس واحلشــوات والعالج 

بالليزر والتقنيــات التي تهدف إلى 
للحفــاظ على  الكوالجن  حتفيــز 

تقدمهم في حياتهم املهنية.
غير أن مؤسس معهد »ليم بالست 
إكس« قال إنــه ال يوصي الرياضين 
بهــذه العمليــة، ألنهــا تقلل من 

قدراتهم الرياضية االحترافية.
وبحســب ما أورده متخصصون في 
بكسر  الطبيب  يقوم  اجلراحة،  هذه 
عظــام الفخــذ وإدخال مســامير 
معدنية قابلــة للتعديل، حيث يتم 
متديدهــا قليال يوميا ملدة 3 أشــهر 
باستخدام جهاز حتكم مغناطيسي 

يعمل عن بعد.
وتســتغرق عملية إطالــة العظام 
أشهر،  بضعة  الســاقن  وشــفاء 
وتصل التكلفة إلى 150 ألف دوالر، 
التي  الســنتيمترات  حســب عدد 
يرغب الشخص في احلصول عليها.

غيــر أن خبيرا فــي جراحة العظام 
يقول إن للعملية مخاطر عدة، مثل 
لألعصاب،  األمد  طويل  تلف  حدوث 
وتصلــب املفاصــل واأللــم املزمن 

واالنسداد الرئوي.
ويضيف اخلبير »رغــم مقارنة هذه 
اجلراحة بإجــراءات التجميل األخرى 

بعد »حمى« عمليات التجميل للنساء
الرجال يقبلون على »تطويل« قاماتهم

تصغره بـ 20 عاما..
 جوني ديب يعيش قصة حب مع محامية

طبيبة توضح خطورة
 العفن في المنزل
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 198/جنح/ عنف اسري/2022
التاريخ: 2022/9/8

م/ إعالن
الى املتهــم الهارب: صــادق عباس 

جياد خلف
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
198/جنــح/  املرقمــة   بالقضيــة 
املادة  احكام  وفق  اسري/2022  عنف 
)1/413(  عقوبات فقد تقرر تبليغك 
صحيفتني  طريــق  عــن  باالعــان 
محليتني للحضور أمام هذه احملكمة 
في يــوم 2022/10/9 وفي حال عدم 
حضورك ســوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2579/ج/2022
التاريخ: 2022/9/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: هادي مؤيد فوزي 

الدبات
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 2579/ج/2022 
وفــق احكام املــادة )434( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
فقد تقرر تبليغك باالعان عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في موعد احملاكمة يوم 
2022/10/27 وفي حال عدم حضورك 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2542/جنح/2022
التاريخ: 2022/9/20

م/ إعالن
الــى املتهــم الهارب: غفــار عواد 

دليمي علي
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
2542/ج/2022  املرقمــة  بالقضية 
وفق احكام املادة )1/459(  عقوبات 
فقد تقــرر تبليغــك باالعان عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضــور أمام هــذه احملكمة في 
يــوم 2022/10/20 وفــي حال عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2563/جنح/2022
التاريخ: 2022/9/20

م/ إعالن
الــى املتهم الهــارب: ماجد حمزة 

داود
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2563/جنح/2022 
وفق احكام املادة )1/459(  عقوبات 
فقد تقــرر تبليغــك باالعان عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضــور أمام هــذه احملكمة في 
يــوم 2022/10/20 وفــي حال عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2495/جنح/2022
التاريخ: 2022/9/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي ســرحان 

جنم كوت القريشي
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2495/جنح/2022 
وفق احكام املادة )453 )الشق االول(  
عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعان 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضــور أمام هــذه احملكمة في 
يــوم 2022/10/20 وفــي حال عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2568/ج/2022
التاريخ: 2022/9/7

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: عبدالعليم عبود 

سليمان/ يسكن االنبار - احلبانية
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
2568/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعان 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في موعد 
احملاكمة يــوم 2022/10/9 وفي حال 
عدم احلضور ســوف جتــرى احملاكمة 

غيابيا بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

الشركة العراقية النتاج البذور 
مساهمة مختلطة 

اجلهة القطاعية/ وزارة الزراعة 
اعالن 

تعلن الشركة إلنتاج البذور ) م.م ( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة 
وبكمية ) 250 طــن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة فــي معمل تنقية البذور في 

اخلالدية.
فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الــى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة ) 11 ( 
احلادية عشر من صباح يوم االحد املوافق 2/10/2022 مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة ) 23،000،000 ( ثاثة وعشــرون مليون دينار لغرض املشــاركة في 
املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000 ( دينار غير قابلة للرد ) أجور خدمة 

( من كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة االتي:- 
-  دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خال مدة ) 7 ( ايام اعتبارًا من تاريخ املصادقة 

) االحالة ( . 
-  رفع املال املباع خال مدة ) 15 ( خمســة عشــر يوما اعتبارا مــن تاريخ االحالة ) 
املصادقة( بعدها يحق للشــركة فرض اجور خزن بنسبة 1/2 ٪  من كامل بدل البيع 

ملدة )30( يوما بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 
-   يتحمل اجور الداللية بنســبة 3٪  باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعان 

مع اجور التحميل واي مصاريف اخرى. 
املدير املفوض 
باسل محمد صالح

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2525/جنح/2022
التاريخ: 2022/9/20

م/ إعالن
الهــارب: عباس ماجد  املتهم  الى 

كيمي عيسى
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
بالوقــت احلاضــر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة 2525/جنح/2022 
وفق احكام املادة )1/413(  عقوبات 
فقد تقــرر تبليغــك باالعان عن 
محليتــني  صحيفتــني  طريــق 
للحضــور أمام هــذه احملكمة في 
يــوم 2022/10/20 وفــي حال عدم 
حضورك سوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1899/ج/2022
التاريخ: 2022/9/8

م/ إعالن
الى املتهمان الهاربان: ماجد جمعة 

سهر ومحمود جمعة سهر
حتية طيبة:

بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 1899/ج/2022 
وفق احكام املــادة )456(  من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعان 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضــور أمــام هــذه احملكمة في 
الســاعة الثامنــة صباحــا يــوم 
2022/10/20 وفي حال عدم حضورك 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2538/ج/2022
التاريخ: 2022/9/7

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: فهد كامل خليل 
غزاي الدليمي/ يســكن بغداد- حي 

اجلهاد
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
2538/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعان 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في موعد 
احملاكمة يــوم 2022/10/9 وفي حال 
عدم احلضور ســوف جتــرى احملاكمة 

غيابيا بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشغال العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن مزايدة علنية رقم )23( لسنة 2022

تعلن شــركة الفاو الهندســية العامة أحد تشكيات وزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشــغال العامة  الكائنة في 
بغداد/ التاجيات/ مقابل معهد النفط العربي عن إجراء مزايدة 
علنية لبيع )مواد مســتهلكة( في شــعبة مشاريع البصرة 
وذلك  يوم االثنني  املصادف 2022/10/10 الســاعة العاشــرة 
صباحا وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال اللدولة رقم )21( 
لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة 
مقر الشــركة/ جلنة البيــع املركزية مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )9،290،000( تسع مايني ومائتان 
وتســعون الف دينار والتي متثل )20٪( من القيمة التخمينية 
وعلى شــكل صك مصدق حلساب شــركة الفاو الهندسية 
العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعان واخلدمة 
واملصاريف االخرى بنســبة )2٪( من قيمــة البيع على ان يتم 
تســديد املبلغ بالكامل ورفع املواد مــن املوقع خال مدة )15( 
يوما من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخافه تستوفى اجور خزن 
مقدارهــا )2/1٪( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( ثاثني يوما 

بعدها يصبح املشتري ناكا وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

مديرية بلدية الكوت 
جلنة البيع وااليجار األولى 

العدد: 7
التاريخ: 2022/9/21

اعالن 
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع وااليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عــن تاجير األماك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار أموال الدولة 
رقم 21 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خال 
مدة 15 يوم تبدا من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغــة 100٪ من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هويــة األحوال املدنية اصلية زائد 
مصورة  وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعان وفي متام الساعة 12 ظهرا 
فــي مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة 
وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2٪ من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستاجر في حال 

تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد خال 30 يوم ... 
م-ر مهندسني 
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة 

إعالن
الى الشركاء/ بســمه، قسمة، جناة، قادسية ،حياة، احزان ابناء حيال ربيع 

شبير
اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فــرع ذي قار الكائن في 
الناصرية /وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة على قيام شريكك السيد )رحيم 
عبداالمير جاسم( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة املرقمة )110/ 
910096( مقاطعة )جزيرة(  لغرض تســليفه قرض االســكان وخال مدة 
اقصاها خمســة عشر يوما  داخل العراق وشــهر خارج العراق من تاريخ 

نشر اإلعان. وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبا...

االحد 25 ايلول 2022 العدد )4978(

Sun .25 Sep. 2022 issue )4978(

محافظة االنبار/مديرية بلديات االنبار/جلنة البيع وااليجار
العدد/405ـ التاريخ/2022/9/21

)اعـالن بيع(
 

تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات محافظة االنبار عن اجراء مزايدة علنية لبيع قطع االراضي السكنية املدرجة ارقامها ومواقعها ادناه العائدة الى مديرية بلدية هيت وفق احكام 
املادة)15/اوال( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21لســنة2013 املعدل الى  منتسبي وزارتنا )وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة( مع اعطاء االسبقية ملنتسبي البلدية 
املتزوجني الذين الميلكون هم او ازواجهم او اوالدهم القاصرون او من يعيلون غيرهم مبوجب قرار قضائي بات دارا او شــقة او ارضا ســكنية على وجه االستقال ولم يكونوا قد حصلوا على 
وحدة ســكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او اجلمعيات التعاونية فعلى من يرغب االشــتراك في املزايدة مراجعة مديرية بلدية هيت خال مدة)30( ثاثني يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر االعان في الصحيفة مستصحبا معه التأمينات القانونية التقل عن20٪ من القيمة املقدرة من بدل البيع وستجري املزايدة الساعة العاشرة صباحا من اليوم التالي النتهاء مدة 

االعان ويكون مكان اجراؤها في مقر مديرية بلدية هيت وتستوفى من املشتري اجور خدمة بنسبة2٪ أثنني من املائة من بدل البيع.
الشروط واملستمسكات املطلوبة:ـ

1ـ ان يكون املزايد من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون اعاه.
2ـ يقدم املزايد منوذج اقرار خطي وفق القرار120 لسنة1982 مصدق من الشعبة القانونية في مديرية بلديات احملافظة وكتاب تأييد من دائرته يؤيد استمراره في اخلدمة..

3ـ )البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية وشهادة اجلنسية العراقية( للزوج والزوجة وبطاقة السكن النسخ االصلية و)2( نسخة مصورة  لكل واحد. 
املهندس/عماد محمد عبداهلل/مدير بلديات االنبار/رئيس اللجنة

القيمة التقديرية للمتر املربع والواحداملساحةموقع القطعةرقم القطعة واملقاطعةت

)35000( خمسة وثالثون الف دينار248م2املعمورة5541/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة1

)35000( خمسة وثالثون الف دينار248م2املعمورة5542/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة2

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5543/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة3

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5544/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة4

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5545/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة5

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5546/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة6

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5547/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة7

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5548/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة8

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5549/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة9

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5550/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة10

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5551/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة11

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5552/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة12

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5553/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة13

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5554/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة14

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5555/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة15

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5556/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة16

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5557/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة17

)30000( ثالثون الف دينار25م2املعمورة5558/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة18

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5559/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة19

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5560/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة20

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5561/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة21

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5562/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة22

)35000( خمسة وثالثون الف دينار 248م2املعمورة5563/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة23

)35000 (خمسة وثالثون الف دينار248م2املعمورة5564/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة24

)35000( خمسة وثالثون الف دينار248م2املعمورة5565/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة25

)35000( خمسة وثالثون الف دينار248م2املعمورة5566/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة26

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5567/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة27

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5568/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة28

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5569/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة29

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5570/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة30

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5571/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة31

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5572/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة32

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5573/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة33

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5574/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة34

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5575/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة35

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5576/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة36

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5577/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة37

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5578/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة38

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5579/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة39

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5580/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة40

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5581/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة41

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5582/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة42

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5583/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة43

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5584/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة44

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5585/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة45

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5586/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة46

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5587/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة47

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5588/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة48

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5589/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة49

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5590/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة50

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5591/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة51

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5592/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة52

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5593/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة53

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5594/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة54

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5595/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة55

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5596/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة56

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5597/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة57

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5598/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة58

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5599/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة59

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5600/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة60

)30000( ثالثون الف دينار250م2املعمورة5602/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة61

)35000( خمسة وثالثون الف دينار248م2املعمورة5603/25 مقاطعة/4 املعمورة وجرورة62

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة1994محل رقم3 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي1

سنة واحدة2000محل رقم8 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي2

سنة واحدة1995محل رقم9 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي3

سنة واحدة2019محل رقم11 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي4

سنة واحدة2024محل رقم12 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي5

سنة واحدة2026محل رقم13 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي6

سنة واحدة1997محل رقم6 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي7

سنة واحدة2027محل رقم14 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي8

سنة واحدة2028محل رقم15 العمارة التجارية بجانب كراج بغداد القدمي9

سنة واحدة2007محل جتاري رقم 1 على جزء من القطعة املرقمة 48/6 سيد حسني10

سنة واحدة2006محل جتاري رقم 2 على جزء من القطعة املرقمة 48/6 سيد حسني11

سنة واحدة1971محل رقم 3 محالت متعدد الطوابق12

سنة واحدة1978محل رقم 10 في محالت متعدد الطوابق13

سنة واحدة1979محل رقم 11 في محالت متعدد الطوابق14
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البرازيلي رينالد يعزز 
صفوف كرة ديالى 

الصاالت يباشر تدريباته 
في الكويت استعدادًا آلسيا 

كأس السوبر في 2 
تشرين أول 

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصلت بعثُة املنتخب الوطنّي لكرِة الصاالت إلى دولِة 
الكويت أول أمــس واكتملت صفوُف املنتخب الوطنّي 
لكرِة الصاالت بالتحاِق املدرب محمد ناظم الشــريعة 
قادمــاً من إيران.واتخــذت من فندِق كــراون بالزا مقراً 
لها حتضيراً للمشــاركِة في بُطولِة كأس آســيا التي 
يضيفها مجمُع الشــيخ ســعد العبداهلل للصاالِت 
املغلقة في منطقِة صباح السالم للمدة من 27 أيلول 
احلالي حتى 8 تشــرين األول املقبل.وتنطلُق منافسات 
كأس آســيا لكــرِة الصــاالت »الكويــت 2022«، يوم 
الثالثاء املقبل، وتســتمر حتى الثامن من شهر تشرين 
األول املقبل، مبشــاركِة )16( منتخبــاً متّ توزيعهم بني 
(4( مجموعــات، حيث تضُم اجملموعــة األولى كالً من: 
الكويت )املســتضيف( والعــراق وتايالند وعمان، فيما 
تضُم اجملموعة الثانية منتخبات: أوزبكستان والبحرين 
وطاجيكســتان وتركمانســتان، فيما تضم اجملموعُة 
الثالثــة: إيران ولبنان والصني تايبيه وإندونيســيا. أما 
اجملموعُة الرابعة فتضُم منتخبات: اليابان والسعودية 

وفيتنام وكوريا اجلنوبّية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فريــُق الشــرطة يالعُب نظيــره فريــق الكرخ في 
مباراِة كأس الســوبر فــي ملعِب املدينــة الدولّي 
في)٢/١٠/٢٠٢٢( في الســاعِة السابعة مساًء.وفاز 
الشرطة بلقب دوري املوسم املاضي، بفارق نحو 20 
نقطة عن اقرب منافسيه، ويشرف على تدريب فريق 
الشرطة املدرب املصري احملترف مؤمن سليمان، في 
حني توج الكرخ بلقب الكأس فــي املباراة النهائية 
على حســاب فريــق الكهرباء ويقــود فريق الكرخ 

املدرب احمد عبد اجلبار.

الطلبة يتعاقد 
مع علي فائز

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الطلبة، مساء أول أمس، تعاقده مع املدافع 
الدولي، علــي فائز، قادمــا من القادســية الكويتي، 
لتمثيله باملوسم اجلديد 2022-2023.. وميتد عقد فائز 
لعام واحد، إذ ســيدعم دفاعــات الطلبة في مباريات 
الدوري العراقي املمتاز، وســبق له أن خاض 3 محطات 
احترافية مع ريزا ســبور التركي واخلريطيات القطري 
والقادســية الكويتــي، إلى جانب متثيلــه عدة أندية 

محلية أبرزها أربيل والكرخ والشرطة.
وشــارك فائــز )28 عاما(  مــع املنتخــب الوطني في 
تصفيات مونديال قطر، كمــا كان من ضمن العناصر 
التي ساهمت بنيل لقب كأس آسيا حتت 23 عاما التي 
جرت فـــي مسقـط عـام 2016.يذكـر أن علـي فائز مت 
استبعاده عن املشاركة احلاليـة للمنتخـب العراقـي 

ببطـولة األردن الرباعيـة، لعـدم جاهزيتـه الفنيـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي ديالى لكرة القدم الناشط في دوري الدرجة 
األولى، التعاقد مــع محترف برازيلي وقرب التعاقد مع 
اخرين عرب واجانب للوصول الــى الدوري املمتاز، فيما 
بــنّي أن التعاقدات احلالية والقادمة جاءت بتمويل ذاتي 

وجهود رئيس النادي النائب في البرملان العراقي.
وقال أمني ســر النادي فراس حمــزة ان »النادي تعاقد 
مع الالعب البرازيلــي رينالد قادما من نــادي اتلتيكو 
غويانيينســي في الدوري البرازيلي«، من دون اإلفصاح 

عن قيمة العقد.

متابعة ـ الصباح الجديد:

الترجيــح   ركالُت  حســمت 
ضمن  وعمان  العــراق  مواجهَة 
وذلك  الدولّيــة،  األردن  بطولــِة 
الوقــت األصلي  انتهــاِء  بعــد 
منهما..  لــكل  بهدٍف  بالتعادِل 
الوطنّي،  املنتخب  مدرب  وأوضَح 
حديثه  فــي  شنيشــل،  راضي 
بعد نهايــِة املبــاراِة للتلفزيون 
العراقّي  املنتخب  أداَء  إن  األردني: 
كان جيــداً بالرغم من خســارِة 
املباراة بركالِت الترجيح التي لم 

تبتسم لفريقنا.
 وأضاَف: عمدنا إلى إشراِك ستة 
التي  اجلديده  الوجوِه  من  العبني 
بقميص  مــرٍة  ألول  اشــتركت 
املنتخــِب الوطنــّي والتــي من 
املؤمل أن تكون مستقبَل الكرة 
فترِة  لقصر  وقياســاً  العراقّية، 
املسابقاِت  انتظام  وعدم  اإلعداد 
العــراق، حيث لغاية  احمللّية في 
اآلن لــم يبدأ الــدوري العراقي، 
ومعظم الالعبني أدائهم البدني 
إننا  أجــد  لذلك  تفــاوٍت،  فــي 
تعاملنا مع املباراِة بواقعيٍة، وبناًء 
على ذلك اعتبر أداء فريقنا جيداً.. 
التراجــِع والتخبط الذي  وعــن 
يحــدُث للكــرِة العراقّية، اعتبر 
شنيشل: إن تغيير املدربني وعدم 
االســتقرار واحٌد من األســباب 
بعــدم  والرئيســّية  املهمــة 
نتائج مرضيٍة كون  إلى  الوصوِل 

االســتقرار من شــأنه أن يخلق 
للمدرِب  التامة  والدراية  املعرفَة 
بالعبيه وفق استراتيجّية تهدُف 
مضيفاً:  قــوي..   منتخٍب  لبناء 
إنه تســلم زماَم قيادة املنتخب 
وإن  طــوارئ،  الوطنــّي كمدرِب 

قيــادُة  هدفــه األساســي هو 
املنتخب األوملبّي. 

أما صانُع هــدف العراق الالعب 
أمجد عطــوان، فتحــدث قائالً 
: لــم يحالفنا احلــظ في ركالِت 
الترجيــح بالرغم مــن تقدمنا 

مرتني وتألق جالل حســن، لكن 
ما قدمناه في املباراِة يعدُّ جيداً، 
ونتأمل أن نظهر بشــكٍل طيٍب 
فــي املواجهــِة املقبلــة بغض 
املنافس ســواء أكان  النظر عن 

السوري أو األردني.

وقــرر االحتاد االردنــي لكرة القدم، 
مســاء أمس، نقــل مباراتني في 
البطولة الودية إلى ســتاد عمان 
بــدال من ســتاد امللــك عبداهلل 
قــرار  بالقويســمة.جاء  الثانــي 
النقل بعدمــا ثبت عدم صالحية 

اشتكت  حيث  القويسمة  ملعب 
املنتخبــات مــن ســوء األرضية، 
وتعرض اكثر مــن العب لالصابة.
ووفقا ملا ســبق، سيحتضن ستاد 
عمان غد االثنــني، اللقاء النهائي 
بني منتخب األردن وسلطنة عمان 
في الســاعة التاســعة مســاء 
ومباراة حتديد املركز الثالث، وجتمع 
ســوريا مع العراق في الســاعة 
السادسة مســاء.من جانب اخر، 
تغلــَب منتخــب الَشــباب على   
منتخِب الناشئني بهدفني من دون 
مقابٍل في املُباراِة التي أقيمت أول 
الدولّي  املدينــة  ملعِب  في  أمس 
ضمــن اســتعداداِت املنتخبــني 
لتصفيــاِت كأس آســيا..  وحضرَ 
والرياضة  الشــباب  وزيــُر  املباراة 
رئيس االحتاد  العراقّي لكرِة القدم 
عدنان درجال، فضــالً عن ُعضوي 

االحتاد غامن عريبي ومحمد ناصر. 
هذا وســيلتقي منتخُب الشباب 
فريق نادي النفط  يوم غد االثنني، 
الناشئني  في حني يواجه منتخُب 

في اليوم نفسه ناشئة الطلبة.
يذكر أن منتخب الشباب يستعُد 
للمشــاركِة فــي تصفياِت كأس 
آسيا للشباِب التي تقام في دولِة 
الرابع عشر  في  وتنطلُق  الكويت، 
من الشــهر املقبل، بينما يستعُد 
منتخب الناشئني خلوِض تصفيات 
كأس آســيا   للناشــئني التــي 
تقام في ســلطنة ُعمــان، حيُث 
ســتنطلق مبارياتها في األول من 

الشهرِ املقبل.

الوطني يالقي سوريا غدا في مباراة تحديد المركز الثالث
في بطولة األردن الرباعية

تقرير 

محمد نجم الزبيدي 

احلديــث عن الالعب الدولــي واملتألق 
بكرة القدم ماهر عكله الذي سيكون 
الكالم عنــه جميل جــدا للغاية ملا 
قدمه من مهارات فنية رائعة كالعب 
منتخــب وطني وعســكري ولالعب 
فريق نادي الشرطة، سيما وانه يعمل 
كمدرب لفريق نــادي اجليش الرياضي 
لكره القدم ولديــه خبرة تدريبية من 
الذين  الالعبــني  من  اختيــاره  جانب 
العريق  الرياضي  اجليــش  نادي  ميثلون 

بكره القدم 
وان هنــاك جنوم قالئــل يصمدون في 
ذاكرة النــاس على مــدى طويل من 
الزمــن، لكونهــم تركوا أثــراً طيباً 
خلفهم من خالل البصمات العديدة 
التــي يقدمونهــا فوق املســتطيل 
األخضر وكافأتهــم اجلماهير باخللود 

الطويل في ذاكرة اجلمهور الرياضي

دعم متواصل من الهيئة االدارية 
قال املــدرب ماهر عكلــه اننا نتلقى 
الدعم املتواصل مــن الهيئة االدارية 

الرياضــي العريق حيث  لنادي اجليش 
نتطلع الى ان نسير بالفريق بخطوات 
واثقة ومن خالل املشاركة في الدوري 

بعون اهلل تعالى 

بـداياته
منذ صغر ســنه تعلق الالعب ماهر 
عكلة بحب لعبة كــرة القدم حيث 
قــاده تأثــره بالنجم الكبيــر احمد 
راضــي للعــب فــي خــط الهجوم 
وممارسة تســجيل األهداف خصوصاً 
أن انطالقته كانت من مالعب مدينة 
الصدر التــي تعد معقــالً كروياً في 
إذ لعب ماهر عكلة  العاصمة بغداد، 
في البداية مع الفرق الشــعبية في 
املدينة املذكورة، ومتكن من خالل تلك 
الفرق الشــعبية اإلفصاح عن قدراته 
األمر  والتهديف،  املراوغة  الكبيرة في 
الــذي جعل زمالءه يدعونــه لضرورة 
التوجــه للعب مــع احد فــرق دوري 
الكبار بعد أن وجــدوا فيه مواصفات 
فنية وبدنيــة جتعله مؤهالً للعب في 

فرق الدوري.

نادي اخلطوط 

وبالفعل اســتجاب لتلــك الدعوات 
وتوجــه لالختبار مع نــادي اخلطوط 
ومنذ االختبار األول حصل على الثقة 

والتقديــر ليكون العباً أساســياً في 
مباراته  خــاض  املذكور حيث  الفريق 
الكبــار مع اخلطوط  دوري  األولى في 

ضد نادي الــزوراء الذي كان يلعب في 
صفوفه شــقيقه األكبر عادل عكلة 
ومتكن مــن تقدمي صــورة طيبة أمام 

اجلمهور الكبير الذي حضر تلك املباراة 
، بعــد ذلك قرر الالعــب ماهر عكلة 
ديالى  نادي  التوجه للعب في صفوف 
حيث برز بصــورة واضحة مع الفريق 
املذكور األمر الذي ســهل من مهمة 

انتقاله إلى صفوف نادي الشرطة.

نقطة التحّول
التحّول في مســيرة  حصلت نقطة 
الالعب ماهــر عكلة عندمــا انتقل 
إلــى صفوف نادٍ جماهيــري كبير هو 
الشــرطة وهو في عمــر صغير جداً 
»17« عامــاً، إال انه متكــن من فرض 
نفســه علــى الطاقــم التدريبــي 
للفريق املذكــور وأصبح من الالعبني 
األساسيني فيه وحقق مع هذا الفريق 
الكثير مــن اإلجنازات الكبيــرة التي 
توجــت باحلصول علــى لقب بطولة 
الدوري في موســم 1997ـ1998 حتت 
إشراف املدرب املعروف عبد اإلله عبد 
احلميد حيث بقي مع نادي الشــرطة 
اللعــب، حيث خاض  اعتزالــه  حتى 
آخر مبارياته مع الشرطة ضد الزوراء 
لتكــون مصادفة جميلــة جداً كون 
مباراته األولى فــي دوري الكبار كانت 

ضد الزوراء واألخيرة كذلك. 

االحتراف
بعد أن مت تطبيــق نظام االحتراف في 
الكرة العراقية بداية تسعينات القرن 
املنصــرم تلقى الالعــب ماهر عكلة 
حيث  اخلارجية  العــروض  من  الكثير 
احتــرف اللعب في الــدوري اللبناني 
وحتديداً مع فريق شباب الساحل، ثم 
توجه بعد ذلــك لالحتراف في الدوري 
السوري الذي بقي فيه لستة مواسم 
متتالية، إذ مثل فرق القرداحة والوثبة 
والكرامة والفتوة ونادي تشرين حيث 
خاض آخر مبارياتــه في االحتراف مع 
فريق نادي تشرين السوري ضد النادي 
اإلسماعيلية املصري، إذ كان لإلصابة 
القوية التي تعــرض لها في املالعب 
السورية الســبب األكبر في اعتزاله 
اللعب مبكــراً، ألنه لوال تلك اإلصابة 
الســتمرَّ ســنوات طوال في املالعب 
الذين يحافظون  الالعبــني  كونه من 
علــى لياقتهــم البدنيــة بصــورة 
مستمرة ، فضالً عن ذلك كان ملتزماً 
بتوجيهــات املدربــني وهــذا االلتزام 

جعله مفضالً عندهم

نتلقى الدعم المستمر والمتواصل من الهيئة االدارية للنادي 
مدرب كرة الجيش ماهر عكله:

منتخبنا الوطني في مباراته امام سلطنة عمان

هشام السلمان* 
تــوج ظهر اأول أمس نــادي الذرى 
الرياضــي بطال للعراق في بطولة 
العــراق للرماية التي اطلق عليها  
هذا العام اســم االداري في احتاد 
الرماية الباراملبي ) سلمان كاظم 
الفرعيــة  اللجــان  مبشــاركة   )
االندية  مــن  وعــدد  الباراملبيــة 

التخصصية. 
الســباقات اقيمــت فــي ميدان 
بالعاصمــة  االزور  بنــت  خولــة 
االول  النائــب  بحضــور  بغــداد 
لرئيس اللجنة الباراملبية ســمير 
علــي لطيف وعدد من  الســادة  
الباراملبية  باللجنــة  املســؤولني 
منهم ســعد عبد اجمليــد االمني 
العام للجنة الباراملبية العراقية  ) 
وكالة ( واعضاء املكتب التنفيذي 
للجنة الباراملبيــة الدكتور احمد 
العاني و مهــدي باقر ورئيس احتاد 
الكرة الطائرة أحمد حســن عامر 

ورئيــس جلنة احلــكام مزهر غامن ، 
وجــاء  باملركز الثانــي بالبطولة 
فريق اللجنــة الفرعية في كربالء 
، والفائــز باملركــز الثالــث فريق 
اللجنــة فــي بابل.. وفــي نهاية 

البطولة مت تتويج االندية واللجان 
الفائزة باملراكز املتقدمة بالكؤوس 

والدروع.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

حسين الشمري 
حصل  مبارزنــا البطل عمار هادي 
على الوســام البرونزي في فعالية 
بطولة  في  املبارزة  ســيف  سالح 
العالم املقامة احداثها في ايطاليا  
، وقــال  رئيس احتاد املبــارزة علي 
بهذا  جدا  ســعداء  نحن  حميد... 
الوســام البرونزي الذي ناله بطلنا 
املبارز عمار هادي في فعالية سالح 
ســبف املبارزة  اجلاريــة احداثها 
حاليا فــي ايطاليا مبشــاركة 32 

دولة من كافة انحاء العالم.
ان ســر سعداتنا   واضاف حميد 
وفرحنــا بهــذا االجنــاز ان بطلنا 
عمار قد شــارك مبفــرده في هذه 
البطولــة من دون مــدرب او اداري 

او اي مرافق له في هذه املشاركة 
العاملية الكبيرة والتي جاءت على 
نفقة الشــركة البريطانية برتش 
نتيجة االزمــة املالية التي تعاني 
بدورنا  ونحن  الباراملبية  جلنتنا  منا 
نثمن هذه الســركة على رعايتها 
واهتمامها الكبير ببطلنا الدولي 

عمار هادي.
وانهى رئيس احتــاد املبارزة حديثه 
بالقول: نبارك الخــوة في املكتب 
التنفيذي هذا االجناز  ولكل العائلة 
الباراملبية هذا الوسام الثمني كما 
نبارك ملبارزنا البطــل اجنازه الرائع 
ونحــن بدورنا نســعى الى حتقيق 
اجنــازات افضــل في املشــاركات 

املقبلة.

عمار هادي  يخطف برونزية سالح 
المبارزة في بطولة العالم بايطاليا 

بغداد ـ فالح الناصر:
باملبارزة  ابدى مــدرب منتخبنا 
23 عاما، باســم محمد،  حتت 
ثقته في حتقيق نتائج ايجابية 
متقدمــة  مبراكــز  والوقــوف 
فرقيا وفرديا في بطولة آســيا 
لفئة حتــت 23 املقــرر ان تبدأ 
 6 يوم  الكويت  في  منافسانها 

تشرين أول املقبل.

تدريبات منتظمة
باجلهود  باســم محمد  واشاد 
التــي يبذلهــا الالعبــون في 
الوحــدات التدريبية املنتظمة 
اجلارية في قاعة املركز التدريبي 
الحتاد املبارزة املركزي في املدينة 
الشــبابية، مبينا انه ســيتم 
اختيار 12 العباً بواقع 4 العبني 
لكل ســالح للمشــاركة في 

بطولة آسيا املقبلة.

احتاد اللعبة يواكب 
التصفيات

اجلارية  التصفيات  ان  واوضــح 
باشــراف مباشــر مــن رئيس 
احتــاد املبــارزة، زيــاد حســن، 
انتقاء  وســيتم  بانتظام  جترى 
بحســب  الالعبني  تشــكيلة 
املشــرف  التدريبي  املالك  رؤية 
على اعــداد املنتخب للبطولة 
املتحدث  من  ويتألف  االسيوية 
العربي،  السيف  لسالح  مدربا 
واحمد كاظم لسالح الشيش، 
ســيف  لفئة  صالح  وســعد 

املبارزة.

املدربون والطموح في 
االفضل

مــدرب املبارزة باســم محمد 
املدربني  زمالئــه  جهــود  ثمن 
وحرصهــم على العمل املثالي 
والتصفيات  التدريبــات  فــي 
وتعزيــز ثقــة الالعبني جميعا 
من أجــل خلق افضــل اجواء 
االختيار  وســيقع  للمنافسة 
الالعبني  مــن  االفضــل  على 
للســفر إلى الكويت والدخول 
في منافســات بطولة آســيا 
التي يتطلع فيهــا العراق إلى 
املبارزة  برياضة  جدارتــه  اثبات 
وان يحقــق افضــل النتائــج 
واعتالء منصات التتويج، سيما 
بعد سلسلة النتائج املتقدمة 
التي احرزتها رياضة املبارزة في 

املشاركات اخلارجية األخيرة.

اجنازات مهمة في ايران
كما، اشــاد املــدرب الذي كان 
احــد ابطــال رياضــة املبارزة 

التدريب  عالــم  ولوجــه  قبل 
فريق  ضمن  مدربا  يعمل  حيث 
نــادي اجليش الرياضي، اشــاد 
مبا حتقــق للمنتخــب في اخر 
مشاركته ضمن بطولـــة يـزد 
الدوليـة فـي إيران وحقق فيها 
الثاني بفئة  املركز  منتخبنـــا 
واملركـز  العربـــي  السيـــف 
الالعـب  احـرزه  فرديـا  الثالـث 

علـي عبـود.
 واوضــح ان العــراق اشــترك 
في البطولة بســالح السيف 
أتــت  ثــم  فقــط،  العربــي 
إيران  فــي  بعدها  مشــاركته 
ســتاليت  بطولة  ضمن  ايضا 
وشهدت األخيرة تقدما واضحا 
لالعبينا في الوصول إلى مراكز 
جيدة اثبت فيها العبينا مقدرة 
اشادة  املنافســة وســط  في 
املتابعني واللجنة املشرفة على 

البطولة.

باسم محمد يؤكد الجاهزيةالذرى بطل الرماية لعام 2022

منتخب المبارزة تحت 23 عاما
 يسعى للتفوق في بطولة آسيا 

 ماهر عكله

باسم محمد

حانب من تتويج الفائزين

عمار هادي

  9:45 مساًء
  9:45 مساًء

مفكرة اليوم

الدنمارك ـ فرنسا
هولندا ـ بلجيكا

دوري األمم األوروبية



حاورها سمير خليل: 
والشاعر  التشــكيلي  الفنان  والدها 
الراحل كامل حسني، والدتها الفنانة 
عبد  ليلى  والشــاعرة  التشــكيلية 
االمير، شقيقها أمنار يرتشف الشعر 
موهبة وشــغف، وسط هذه العائلة 
باألبداع نشأت وترعرت، زهرة  املتميزة 
استقت من نهرعذب، فتحت عينيها 
وســط فضاء من االلــوان والكلمات 
املطــرزة باريج الشــعر العربي، هي 
من  ومانهلت  تضع موهبتهــا  اليوم 
هــذه العائلــة املوهوبة فــي عالم 
التشــكيل بخطوات محسوبة رغم 
انها في بداية الطريق، تيســير كامل 
حســني، ضيفتنا اليوم لتتحدث عن 

جتربتها الفتية في عالم التشكيل.
بدايــة حتدثت عــن بداياتهــا وكيف 
ارتبطت بعالم التشكيل ودور العائلة 
في تكوين شــخصيتها فقالت: منذ 
نعومــة اظفــاري عشــقت البياض 
الناصع الذي كان يســتفزني في اي 
ورقة كانت تقع بيدي، كنت اظن انني 
يجب ان اقوم بوضع ملســاتي عليها 
وكان ذلــك بعمراالربع ســنوات حني 
بدأت برســم االفالم الكارتونية وكل 
ما تقــع عليه عيناي، فكان الرســم 
ولعي منذ الصغرخصوصا انني ولدت 
في كنف عائلــة حتتضن الفن وترعاه 
الكبيروالشاعركامل  الفنان  فوالدي 
حســني ووالدتي الفنانة التشكيلية 
وهما  االمير  عبــد  ليلى  والشــاعرة 
مدرســة للوعي والفكــر، ومع ذلك 
هنــاك دور كبير للموهبــة والفطرة 

فهم االقرب لذاتي".
وعن قرب االدب والفن من ذائقة 

املرأة تضيف:
هذا يعتمد بشكل كبير على تطلعات 
وطموحات املرأة واجتاهها منذ صغرها 
الى عالم الفن اواالدب وايضا العائلة 
التي تنتمي اليهــا واهتماماتها منذ 
الفن هو  بالنســبة لــي   ، الطفولة 
االقرب الى روحــي وهو امللهم الكبير 
لــي بعاملي اخلاص والــذي اصبو اليه 
منذ صغري، رغم اني احمل شــهادة 

البكالوريوس في علوم احلاسبات". 
الفني  الوســط  يســاعد  *كيــف   
والتشكيلي خاصة الفنانني الشباب؟ 
وماهو دور املؤسسات الفنية في ذلك؟ 
للوسط الفني والتشكيلي دور كبير 
وتهذيبها  الشباب  في صقل مواهب 
وتنمية احساســهم باجلمال، وتعتبر 
ايضا نشــاطا فكريــا وابداعيا واثراء 

شــخصياتهم،   وصقل  وجدانهــم 
الفنان  يحتاج  للموهبــة  فباالضافة 
املبتــدىء الى نصائح كبــار الفنانني 
والتعرف  الفنية  جتربتهــم  ومواكبة 
عليهــا خصوصا ان فن الرســم هو 
من الفنون البصريــة التي حتتاج الى 
متابعــة ومواكبة الفن احلديث، ايضا 
تساهم املؤسسات الفنية في اقامة 
معارض فنية متعددة حلث الشــباب 
للمشــاركة الفاعلة فيهــا والتنوع 
في عالــم الفن وتعزيــزروح احلماس 
لديهم ، كذلك تضيف معرفة كبيرة 
املســتخدمة في  االلوان  في خامات 
اللوحات واالستفادة من جتارب الغير".
وعن املدرســة الفنية التــي تتبعها 

قالت:
بالرغم مــن انني ال اتقيد مبدرســة 
معينــة اال انني اميل الى املدرســة 
الواقعيــة التعبيريــة والتجريديــة 
التعبيريــة، كمــا اننــي ال اتقيــد 
بالقوانــني الصارمة، وال باإلســلوب 
اجلمال  اصنــع  اني  حيــث  األكادميي 
و االمــل من خالل االلــوان الصاخبة 
والقوية التي تعطــي للعمل الفني 

املتلقي  وتدهش  أبعادا جمالية جتذب 
وتتمحور كثير من اعمالي على ثيمة 
املــراة واالحتفاء بجمالهــا وحاالتها 
وهي العنصر االساســي في اعمالي، 
ارســم على جميع اخلامــات باأللوان 
والتخطيط  واملائية  واألكرلك  الزيتية 
بالفحم والرصاص واأللوان اخلشبية".

واملشتركة،  الشــخصية  *واملعارض 
اين انت منهــا؟ وماهو رأيك فيها؟ ما 

الذي تقدمه للفنان التشكيلي؟
 بالنســبة لي، شــاركت في العديد 
مــن املعــارض الفنيــة املشــتركة 
داخل وخارج البالد والتي تســتقطب 
محافظات  مختلــف  مــن  الفنانني 
العراق، فلها دور كبير في نشر ثقافة 
الفنــان العراقــي واملــدارس الفنية 
وتخلق  املتلقي  تبهــر  التي  املتنوعة 
بني  العالقات  وتوســع  عاملا جميــال 
مختلف الفنانني وتضيف رصيدا فنيا 
حافال باالجنازات، كما تساعد في خلق 
روح احلماســة واملثابرة النتاج اعمال 
جديــدة غيرمطروقــة، والقدرة على 
تذوق الفنــون اال انها الزالت محدودة 
جدا نطمح مــن القائمني على هذه 

ان يتوســعوا بهــا وضرورة  املعارض 
ومســتمر  دوري  بشــكل  اقامتهــا 
ليســتمر الفنان في مواكبة العالم 
ومواصلة مســيرته الفنية من خالل 
الفنية  باعماله  الفاعلة  املشــاركة 

باستمرار".
*ماهــي الصعوبــات والعقبات التي 

واجهت توجهك لعالم التشكيل؟ 
التي  والصعوبــات  املعوقــات  مــن 
تواجه الفنان بشــكل عــام هي قلة 
اهتمام وزارة الثقافة مبا يكفي بالفن 
والفنانني، وقلة الدعم املعنوي واملادي 
بحاجة  نحن  الفنون،  مبختلف محاور 
الى دعم أكبــر للفنان على مختلف 
املســتويات الفنيــة واقامة معارض 
بدعــم مــن احلكومة داخــل وخارج 
البلد، اما على املســتوى الشخصي 
فانا واحلمدهلل احاول جاهدة للتوفيق 
بني حياتي الشــخصية ومسؤوليات 
الفني  وبــني عملي  والوظيفة  احلياة 
الذي يحظى مني بالوقت االكبر النه 
العالــم احلقيقي الــذي انتمي اليه 
اخلاصة  الفنية  مملكتي  خللق  واسعى 

بي".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

احتفي بجمال المرأة في اعمالي
التشكيلية الشابة تيسير كامل حسين:

متابعة ـ الصباح الجديد:
ظهــرت الفنانــة الكويتية إلهــام الفضالة، 
في مقطع فيديــو، قدمت فيــه اعتذارها من 
متابعيها على "انفعالها"، بحســب تعبيرها، 
بعد ردها على ما قالت إنه إساءة من مواطنتها 

الفنانة هيا الشعيبي.
وبررت الفضالة في فيديو نشرته عبر حسابها 
في” سناب شات “أنها تتجاهل دائما اإلساءات 
املوجهة إلى شــخصها، لكن مــا دفعها للرد 

على الشعيبي، إساءتها إلحدى معارفها، بعد 
أن وصفتها بـ “الغرابة". 

وأعلنــت تزامنا مــع ذلك عن بــدء محاميتها 
باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق هيا الشعيبي، 
مؤكدة أنه "مع حتويلها املوضوع للقضاء، فإنه 

انتهى بالنسبة لها". 
وكانت الفنانتــان الكويتيتان هيا الشــعيبي 
وإلهام الفضالة تبادلتا التهديدات، مع تصاعد 
األزمة بينهما. وهددت هيا الشعيبي مواطنتها 

الفضالــة، بالقول إنها متلك "رســائل صوتية 
تثبت إساءتها لها". 

وقالت إن ما متلكه ليســت مضطرة لنشــره، 
ألنها "تعــرف اجلهة املعنية التــي توصل لها 
أدلتهــا"، وفق قولهــا. وادعت هيا الشــعيبي 
أن هنــاك مــن هاجمها مباشــرة بعد متكنها 
من دخــول اململكة، واصفة إحدى الســيدات 

بـ"الغرابة". 
بدورهــا، خرجت إلهــام الفضالة للــرد على 

الشــعيبي"، الفتــة إلــى أن "هيــا 
الشــعيبي قصــدت صديقــة لها، 
مــن  القادمــة  أعمالهــا  ومديــرة 
الكويت  فــي  لزيارتها  الســعودية 
بوصفها بالغرابة". وأحملت الفضالة 
كذلك إلــى امتالكهــا أدلة تدين 
الشعيبي، مشددة على أن "لديها 
صورا ورســائل صوتيــة تدينها، 

لكنها ال تفضل فضحها".

بغداد - الصباح الجديد:
كرم احتــاد الصحفيني العرب، نقيــب الصحفيني العراقيني 

مؤيد الالمي، بجائزة الرواد على مستوى الوطن العربي.
وقالــت النقابة فــي بيان تلقت " الصباح اجلديد " نســخه 
منه، انــه” بحضــور وزراء اإلعــالم العرب فــي اجتماعهم 
املنعقد فــي القاهرة وفي احتفالية كبيرة ومبشــاركة كبار 
الكتــاب والصحفيني املصريني والعــرب منح اجمللس األعلى 
لتنظيم اإلعالم املصري الذي يرأســه الكاتب كرم جبر نقيب 
الصحفيــني العراقيني رئيس احتــاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمــي جائزة الرواد تثمينا جلهــوده املتميزة في قيادة نقابة 

الصحفيني في العراق ورئاسته الحتاد الصحفيني العرب”.
وأضافت “انه مت تكرمي عشــرة من كبــار الكتاب وإالعالميني 
العــرب ضمن جائزة الرواد في الوطــن العربي، وهم كل من، 
عبداهلل البقالي املغرب، عيسى الشايجي  البحرين، محمد 
العرميي عمان، االمارات محمد احلمادي، صادق محمد العماري 
قطر، خالد بن حمد املالك السعودية، محمد حسن سليمان 
الداوديــه األردن، يوســف مــارون القصيفي لبنــان، محمد 

سلماوي مصر، نبيل عمرو فلسطني”.
وأشــارت إلى أنه يعد هــذا التكرمي الذي جــاء على هامش 
اجتمــاع وزراء اإلعالم العــرب املنعقد في القاهــرة، “تقديرا 
للجهود املضنية التي يقوم بها نقباء الصحفيني العرب وفي 
املقدمة منهم احتــاد الصحفيني العرب في دعم كل اجلهود 

الرامية للنهوض بالصحافة العربية تقديرًا لدورهم البارز.

السليمانية ـ الصباح الجديد:
تواصل دار الثقافة والنشر الكردية استعداداتها إلقامة 

معرض الكتاب الكوردي، الذي من املؤمل إقامته في 
قاعة مديرية املكتبات العامة في مدينة السليمانية 

بإقليم كوردستان، في الثامن والعشرين والتاسع 
والعشرين من الشهر اجلاري، مبشاركة دور نشر محلية 

كوردية وعربية.
وتشارك دار الثقافة والنشر الكوردية بالعديد من 

العناوين الثقافية واألدبية اخملتلفة باللغتني الكوردية 
والعربية.

تعرف السليمانية بأنها العاصمة الثقافية إلقليم 
كردستان العراق، حليويتها الفكرية واألدبية وانفتاحها 

االجتماعي والثقافي، وبكون العديد من كبار شعراء 
وكتاب وفناني كردستان يتحدرون منها.

الالمي ُيكّرم بجائزة الرواد 
على مستوى الوطن العربي

معرض مرتقب للكتاب 
الكردي في السليمانية
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اذا كان بعــض َمْن لم يتذوق األشــعار قد اســتهان 
بالشــعر وقوافيه فانَّ هناك من اســتطاع الشعر أن 
ينقله من خندق األحزان وااللتياع الشــديد الى حيث 

سكون النفس واستقرارها .
ولعلَّ من أبرز الشــواهد على قدرة الشعر الفائقة في 
ميدان تلطيف األجواء الكئيبــة القامتة  قصة ) املبرد 
محمد بن يزيد بن عبد األكبــر( صاحب كتاب الكامل 

املعروف :
حيث قصد الفقيه الشــهير اســماعيل بن اسحاق 
البصيري صاحب املسند ليقدم له التعزية بوفاة أمه ، 
فدخل واجمللس حافل يضم السادة االشراف والفقهاء 
وذوي املكانــة االجتماعيــة البارزة من وجــوه اجملتمع 
وكان الفقيه البصري قد تأثر باملصاب وبانت عليه آثار 

التفجع ولم يكن يسلو ، 
فتقدم ) املبرد ( وبعد التسليم أنشده البيتني التاليني 

من املتقارب :
لعمري لئن غال ريب الزمان 
فينا لقد َغاَل نَْفَساً َحِبيبْه 

ولكّن علمي بانَّ الثواب 
عند املصيبة يُنسي املُصيبْه 

تفهم الفقيه البصري قصده واستوعبه واستحسنه 
ودعا بدواٍة وَكَتَبه .

ثم انه بعد ذلك انبسط وجُهه ، 
وزال عنه ما كان فيه من الكآبة وشدة اجلزع 

ان ثواب املصيبة للصابر عظيم ، 
وهذا الثواب ينسي املصيبة ..!!

وبالفعل نســي الفقيه البصري مصابه وفارق ما كان 
عليه من اجلزع واالكتئاب 
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واملبرد قّناص للشــوارد فقد ذكر ان رجالً دخل مع ابنه 
على واٍل والّه املنصور علــى العميان وااليتام والقواعد 
من النســاء الالئي ليــس لهــن أزواج ، وطلب منه أن 
يُدخله مع ابنه ضمن تلك الشريحة فقال له املتولى :

اّن القواعد نساء فكيف أثبُتُك فيهن ؟
فقال :

ففي العميان 
فقال :

أما هذه فنعم ،
فان اهلل تعالى يقول :

) ال تعمــى األبصــار ولكــن تعمى القلــوب التي في 
الصدور( 

فقال :
وتثبْت ولدي في األيتام 

فقال :
هذا أفعله أيضا ، فاّنه َمْن يكن انَت اباه فهو يتيم ،

وهكذا مت اثبات الرجل في العميان وولده في األيتام ..!!

أهو ِشْعر أم سحر ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

إلهام الفضالة تعتزم مقاضاة هيا الشعيبي
بعد تبادل التهديدات.. 

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد الفنان كاظم القريشــي، أن الدراما 
العراقية حققت حضوراً عربياً، فيما أشار 
إلى أن الفــرص الفنية متاحــة أكثر من 

السابق.
وقال الفنان القريشي، في حوار صحفي ، 
تابعته الصباح اجلديد"دخلت الفن في عمر 
متأخر وكان أول ظهــور تلفزيوني لي عبر 
الفيلم السينمائي العراقي )حفر الباطن( 
عام 2000، بالرغم من دراســتي األكادميية 
الفنية كانت في بداية التسعينات، إال أن 
أخرت  آنذاك  واألمنية  االقتصادية  الظروف 

خوضي في هذا اجملال".
وعــن رأيه باألعمــال الدراميــة العراقية 
فــي الفترة األخيرة، لفت القريشــي، إلى 
أن "هناك تطــوراً في األعمــال الدرامية 
العراقية التي انتجت مؤخراً عبر مختلف 
القنــوات العراقية املهمة، واســتطاعت 

أن حتقــق حضــوراً طيبــاً اجتماعياً بني 
األســر العراقية وبعضها حققت حضوراً 
عربياً أيضاً، ما ولد منافســة مشــروعة 
بــني األعمال الفنية في ظل اســتقطاب 
مخرجــني من الشــباب الواعــي املثقف 
والعمل معهــم متعة من ناحية التطوير 

والرؤى العميقة في عملية اإلخراج".
وأكد، أن "املمثل العراقــي مازال يدور في 
فلك احمللية ما لــم يتحقق أمران مهمان، 
هما استقطاب جنوم عرب لهم حضورهم 

وتأثيرهم الكبير للعمل في أعمال 
درامية عراقية، واألمر اآلخر 

الفنانــني  مشــاركة 
للظهور  العراقيــني 

عربية  أعمــال  في 
مهمة، وبذلك يتم 
الدراما  تســويق 
عربياً".   العراقية 

اجلديدة  الفنية  الوجوه  القريشي،  ووصف 
فــي مجال التمثيل بأنهــا "حالة صحية 
الشــبابية  بالطاقات  الفني  اجملــال  ترفد 
وســيخرج منهم جنــوم وعمالقة الدراما 
العراقية الحقاً".  وتابــع: "حتماً اجلمهور 
لديــة عيون فاحصة ومييــز بني من ميتلك 
املؤهالت الفنية ومــن ال ميتلكها، لذا فان 
الســاحة الفنية متاحة ملن يســتحقها 

وليس للجميع".  
وعزا القريشي أسباب ابتعاده عن املسرح، 
كورونا  جائحــة  "ظروف  إلى 
بعــض  تتطلــب  التــي 
والضوابط  اإلجــراءات 
بعــض  وتوقــف 
العروض املسرحية 
املتفــق عليهــا 

للعمل".

متابعة ـ الصباح الجديد:
رفضت الفنانة رحمة رياض قراءة رســالة من والدها 
الراحل رياض أحمد وذلك خــالل ظهورها في برنامج 
“غني لي باجلو” وكشــفت عن األسباب التي تدفعها 

لذلك.
وأوضحــت رحمة ريــاض أنها رفضت قراءة رســالة 
والدها ألنها ســتتأثر وستبكي ولن تتمكن من متالك 

دموعها .
واكتفت بنظرات خاطفة إلى الرسالة قبل أن ترفض 
قراءتها بالرغم من شــعورها بالفرحة لرؤية الرسالة 
التــي كتبها والدها لهــا. وقرأ وســام بريدي مقدم 

البرنامج جزء من الرســالة التــي يقول فيها 
رياض أحمد والد رحمة رياض “يا بقايا قلبي، آه 
كم هي حلوة ضحكاتكن، كل حبي وعنائي”. 
ومــن ناحية أخــرى، أكدت رحمــة رياض أنها 
وقعت في حب الفنان ألكسندر علوم واختارته 
كشريك حلياتها بسبب طيبته وكرمه وأنه غير 
متطلب في احلياة وهي أكبر مميزاته. وأشــارت 
إلى أن والدها رباها على أال تكون شــخصية 

متطلبــة وأن هــذه التربية هي من 
التي  الشخصية  منها  صنعت 

ال تبحث عن الثروة أو اجلاه.

بغداد - الصباح الجديد:
ملديرية  تابعــة  مفارز  اســتنفرت 
الدفاع املدني، جهودها إلنقاذ قطة 
وسط  منزل  شــرفة  أعلى  عالقة 

العاصمة بغداد.
وذكرت مديريــة الدفاع املدني، في 
بيــان، ورد الى " الصبــاح اجلديد " 
إن "مفارزها حركــت فرقة إطفاء 
بكامــل طواقمها مــن أجل إنقاذ 
قطة حشرت بني طبقات القرميد 
في أعلى شرفة منزل في منطقة 
الكرادة وســط بغــداد بعد تلقي 
نداءات استغاثة من أصحاب املنزل 
على هاتف ســيطرة الدفاع املدني 
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وبحســب مقطع فيديــو مصور، 
فقــد متكن عناصــر الدفاع املدني 
من تسلق عدد من اجلدران القريبة 

من شــرفة املنزل مما تكلل بنجاح 
املهمة وتخليص القطة.

والقــت تلك االســتجابة من فرق 
الدفاع املدنــي تفاعالً من قبل رواد 
مواقع التواصل االجتماعي بالثناء 
إنساني  على ما قدموه من "عمل 

كبير". وذكر أحــد املعلقني في رد 
على منشــور عبــر موقع صفحة 
الفيــس بــوك: "القطــة روح قد 
خلقها اهلل وإنقاذها هو أجر عظيم 
ملن ال يفقه قيمة هذا احليوان الذي 

بسببه قد تدخل اجلنة".

بغدادـ  الصباح الجديد:
بعد جنــاح اغنية "لنــدن" للفنان 
ماجــد املهنــدس والتــي صــاغ 
كلماتها الشــاعر برقان وأشــرف 
على تلحينهــا واخراجها الصوتي 
امللحن فهد الناصر يعود من جديد 
هــذا التعاون الذي ســيجمع كال 
من املهنــدس مع الشــاعر برقان 
وايضاً امللحن فهد الناصر في عمل 

غنائي لم يتحدد عنوانه وهو عبارة 
عن اغنية عاطفية سنغل كويتية 

الهوية وااليقاع والطابع النغمي.
 وســيكون العمــل مــن توزيــع 
البحرينــي ســيروس  املايســترو 
ثامر  املصــري  املايســترو  ووتريات 
املبدع  االماراتــي  وايقــاع  فايظي 
روكيت  وجيتــار  القطان  ســمير 
وكــورال االمارات ويشــترك عازف 

وســام خصــاف  املبــدع  النــاي 
فالح  حسن  والقانون  واالســاتذه 
والعود صادق جعفروهندسة صوت 
حســني بــركات وعلي الدشــتي 
وعبــداهلل العمانيــو عمرو صالح 
وختامها باملكساج اجلميل وماستر 
جاســم محمد ومــن املفترض ان 
تطــرح حصرياً فــي جميع قنوات 

شركة روتانا قريباً.

كاظم القريشي: الدراما العراقية حققت حضورًا الفتًا محليًا وعربيًا 

رحمة رياض.. رفضت قراءة رسالة من والدها

الدفاع المدني يستنفر جهوده إلنقاذ قطة

بعد نجاح أغنية "لندن"
"كويتية الهوى" تجمع المهندس والناصر وبرقان
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