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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أفاد مصدر أمني مســؤول أمس 
األحــد، بضبط منشــورات في 
منطقة األعظمية في العاصمة 
اخلروج  السكان على  بغداد حتث 
بتظاهرات مطلع شــهر تشرين 
األول/أكتوبــر بالتزامن مع ذكرى 

االحتجاجات الكبرى في البالد.
وقــال املصــدر: » تأشــر وجود 
قبل  مــن  رميها  مت  منشــورات 
نارية  دراجة  يستقلون  أشخاص 
االعظميــة قرب  في منطقــة 

الكنيسة ».
ووفقا للمصدر فإن املنشــورات 
تضمنــت حتديد موعــد انطالق 
األول من تشرين  التظاهرات في 
املقبل إضافة إلى صور الضحايا 

الناشــطني في احلراك الشعبي 
الذين استشــهدوا فــي احلراك 

التشريني سنة 2019.
يشــار إلى أنه من املقرر أن يتم 
إحيــاء الذكــرى الثانيــة لثورة 
تشــرين في البالد خــالل األيام 
املقبلة إذ تســتعد اعداد كبيرة 
من التشــرينيني الى اخلروج في 
تظاهرات عارمة مبناطق وســط 
وجنــوب البــالد، احتجاجا على 
تأزم املشــهد السياســي بعد 
مرور قرابــة عام على اإلنتخابات 
من  التمكن  دون  مــن  املبكــرة 
تشــكيل حكومــة جديدة في 
التشــرينيون  بها  طالب  البالد، 
بعد اســقاطهم حكومة عادل 

عبد املهدي.

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
طمأنــت وزارة التجارة امس االحد 
املفردات  بــان جميــع  املواطنــني 
التموينية ضمن الســلة الغذائية 

مؤمنة بالكامل.
وذكرت الوزارة، في بيــان ان :«ذلك 
جاء خالل ترأس وزيــر التجارة عالء 
احمد اجلبوري اجتماعا ضم املدراء 
العامني لشــركتي املواد الغذائية 
وتصنيع احلبــوب ودائرة التخطيط 
واملتابعة اضافة الى معاوني املدير 
العام في الدائرة القانونية وتصنيع 
التجارية  الرقابــة  ودائــرة  احلبوب 
تامني مادة  آليــات  لبحث  واملالية، 
احلنطة النتــاج الطحني باالضافة 
الى توفير وجتهيز مفردات الســلة 

الغذائية«.
واضافــت، ان »االجتماع الذي عقد 
لتصنيع  العامــة  الشــركة  مبقر 
توجيهات  تنفيــذ  تنــاول  احلبوب 
رئيس الوزراء ومناقشــة الســبل 
الكفيلة لتامــني كميات من مادة 
احلنطة ومفردات السلة بالنوعيات 
اجلديدة وتوزيعها بالتوقيتات احملددة 

حسب خطة الوزارة«.
االجتماع على  اجلبوري، خالل  واكد 
لتوفير  السريعة  االجراءات  »اتخاذ 
احلبوب اخملصصــة إلنتاج الطحني 
تقديرات  وفق  على  الشــراء  وآلية 
الطحني  مادة  من  الفعلية  احلاجة 
الرســمية  وفي ضوء االحصائيات 
وبيانات دائــرة التخطيط واملتابعة 
لتضاف الى احلنطة احمللية املسوقة 
التســويقي لهذا  املوســم  خالل 
املليونني طن  والتي جتــاوزت  العام 

فضال عن الكميات املستوردة«.
واشار الوزير الى »طمأنة املواطنني 
بتوفير  ملتزمة  التجــارة  وزارة  بان 
الكميات املقررة، وان حصة املواطن 
الغذائية  املفــردات  جلميع  مؤمنة 

والطحني«.
وشــدد  اجلبوري، على »االشــراف 
واملتابعــة امليدانية للفرق الرقابية 
احلاالت  وتالفــي  اخملالفــات  حلصر 
الشكاوى  على  والوقوف  السلبية 
التــي ترد عبر اخلطوط الســاخنة 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع  او 

ومعاجلتها انيا«.

منشورات في بغداد تحشد لتظاهرات 
مطلع تشرين األول المقبل

وزارة التجارة تطمئن المواطنين: 
المفردات التموينية مؤمنة بالكامل 

للسلة الغذائية

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
القصف  إنهاء  حملة  مبناسبة 
االمم  اعلنت  للحــدود،  العابــر 
اخلســائر  املتحــدة عن حجم 
واالضرار التــي احلقها العدوان 

التركي املستمر على العراق.
اجملتمــع  »حتالــف  نشــر  و 
املدنــي الدولــي« التابــع لألمم 
 End« بعنوان  تقريــرا  املتحدة، 
 Cross Border Bombing
Campiagn«، اطلعــت عليــه 
الصباح اجلديد، ان تركيا شنت 
أكثر من اربعة االف هجوم على 
العراق خالل ست سنوات، منذ 
شهر آب عام 2015 لغاية كانون 

الثاني من عام 2021.
عن  الصــادر  التقرير  واوضــح 
املنظمــة الدوليــة، ان القوات 
التركية قامــت باختراق احلدود 
العراقية ما ال يقل عن 88 مرة 
خالل عام واحــد، عبر هجمات 
بريــة وعمليات قصــف جوية 
وصاروخيــة، وتســببت مبقتل 
123 مواطن مدني واصابة 161 

اخرين.
أكثر  ان  الــى  التقرير،  وأشــار 
الهجمات وقعــت خالل عامي 
2020-2021، اذ شــنت القوات 
التركيــة نحو 20 هجوماً خالل 
كل عــام، مبينــاً ان القــوات 
الطائرات  استخدمت  التركية 
واملدفعية  واملروحيات،  املسّيرة، 
37 هجوما، اســتهدفت  فــي 
ومناطق  ونــواح  قــرى  خاللها 

سكنية، ما تسبب بتهجير نحو 
املناطق،  تلك  وتدمير  450 قرية 
وادى الى وقــوع ضحايا مدنيني 
باملمتلكات،  وخســائر ماديــة 
بينها املدارس واملستشــفيات 
واالســواق، ومراعــي ومــزارع 
املواطنني ومشاريع توزيع املياه، 

ومحطــات انتــاج الكهربــاء، 
واملساجد ودور العبادة األخرى.

الهجمات  تلــك  ان  الى  ولفت 
ادت الى مقتل 39 مدنياً )بينهم 
4 اطفال( واصابة 72 شــخصاً 
)منهــم 10 أطفــال(، ومن بني 
الضحايا عاملــون في القطاع 

الصحي، وعمال وطالب مدارس، 
الهجمات  تلك  بعض  ان  مبيناً 
اســتهدفت مناطق تبعد 115 
كيلومترا جنوب احلدود التركية.

وحســب التقرير الصــادر عن 
الدولي،  املدنــي  اجملتمع  حتالف 

ذكور،  القتلــى  مــن   87% فإن 
و%13 إنــاث، كما قتل 6 اطفال 

واصيب 14 اخرين.
وتقوم تركيا بنشــر احصائيات 
مضللــة عن ضحايــا الصراع 
الدائر منذ ســنوات بينها، وبني 
الكردســتاني،  العمــال  حزب 

وذلــك تخوفــاً من االســتياء 
الشــعبي والسياســي لــدى 
التي  التركية،  املعارضة  احزاب 
تعتبــر احلرب الدائــرة منذ 39 
عامــاً بني احلكومــات التركية 
العمــال  وحــزب  املتعاقبــة 
وميكن  عبثيــة  الكردســتاني 
انهاءها عبر حوار ســلمي بني 

اجلانبني.  
اجلغرافــي  التوزيــع  وحــول 
ذكــر  التركيــة،  للهجمــات 
التقريــر، ان محافظــة دهوك 
جاءت فــي املرتبــة األولى بني 
أكثر املناطق املعرضة للقصف، 
وذلك نتيجة لقربها من احلدود 
التركية، كما ان أكثر الضحايا 

سقطوا في هذه احملافظة.
وفي جزء آخر من التقرير، ذكرت 
املنظمــة ان القــوات التركية 
جوية  اربع هجمات  نحو  شنت 
علــى مخيــم مخمــور الذي 
يحوي الجئني اتراك )كرد تركيا(، 
ويبعد 165 كيلومترا عن احلدود 
ان عشــرة  الى  التركية، الفتة 
عشرة  واصيب  قتلوا  اشخاص 

اخرون في تلك الهجمات.
ويذكر ان »حتالف اجملتمع املدني 
الدولي« منظمــة دولية تابعة 
لــألمم املتحــدة، يقــع مقرها 
الرئيــس في جنيــف عاصمة 
سويســرا، ولها فــروع في 12 
دولة حول العالــم، احدها في 
الواليات  عاصمــة  واشــنطن 

املتحدة األميركية.

راح ضحيتها مئات المدنيين وشردت سكان 450 قرية

االمم المتحدة: تركيا شنت أكثر من
أربعة االف هجوم على العراق خالل ست سنوات  

بغداد ـ الصباح الجديد :
أكــد وزيــر الزراعــة املهندس 
محمد اخلفاجــي، امس األحد، 
أن األمــن الغذائــي يعتبر أحد 
الستقرار  األساســية  الركائز 
رفاهيــة  ومقيــاس  البلــدان 
ابــدى وزير  الشــعوب، فيمــا 
األردني استضافة بالده  الزراعة 
الغذائي  لألمن  إقليميا  مرصدا 
ومركــزا لإلغاثة واملســاعدات 

الطارئة.
جاء هــذا خــالل اجتماع عقد 
أمــس االحد في عمــان لوزراء 
زراعــة األردن ولبنــان والعراق، 
وســوريا، يستمر يومني، لبحث 
إنشــاء مرصــد إقليمي لألمن 
الغذائــي ومركز آخــر لإلغاثة 
إضافة  الطارئة،  واملســاعدات 
بالتبادل  املتعلقة  القضايا  إلى 
التجاري، وتســهيل انســياب 
الســلع الزراعيــة بــني الدول 
التعاون  وتطويــر  املشــاركة، 
النباتية  للقطاعــات  الفنــي 

واحليوانية.

وقال اخلفاجي، في كلمته خالل 
االجتماع إن »الدول حترص على 
الغذائي  األمــن  ودميومة  توفير 
مواردها  خالل  من  لشــعوبها، 
االســتيراد،  مــن  أو  الذاتيــة، 
الــذي يعــد حلقــة ضعيفة 
كونه مرتبــط بظروف خارجية 
وداخليــة عديدة مؤثــرة على 
دميومتــه وانســيابية احلصول 

عليه«.
الغذائي  أن »األمن  إلى  وأشــار 
من أبــرز التحديات التي تواجه 
عدة  ألســباب  الدولي،  اجملتمع 
الســكان  عدد  زيــادة  منهــا 
واالنتاجية  اإلنتــاج  وانخفاض 
تسببه  وما  املناخية  والتغيرات 
من كوارث بيئية وتغير في منط 
الزراعة وتناقص االيرادات املائية 
وارتفاع درجات احلرارة، فضالً عن 
أزمة جائحة كورونا وتداعياتها 
على الســوق العاملــي للنفط 
املتكررة  أســعاره  وانخفــاض 
وانعكاسها على األمن الغذائي 

العاملي«.

وبدوره وقال وزير الزراعة األردني، 
افتتاح  خــالل  احلنيفات،  خالد 
االجتمــاع بحضــور ممثلني عن 
منظمــات عربيــة دوليــة، إن 
مرصد  »تأسيس  يناقش  اللقاء 
ليكون  الغذائي،  لألمن  إقليمي 
مركــزا إقليميــا تلتقــي فيه 
اخلبرات احملليــة والدولية، جلمع 

الغذائي وحتليلها،  األمن  بيانات 
لتمكني صانعي القرار في دولنا 
الغذائية،  باألزمــات  التنبؤ  من 
ورســم السياســات املناسبة 
احللــول  وتقــدمي  لتفاديهــا، 

الناجعة والعاجلة«.
بالده  استعداد  احلنيفات  وأبدى 
اإلقليمي  املرصد  لـ«استضافة 

لألمــن الغذائــي ومركــز آخر 
الطارئة،  واملســاعدات  لإلغاثة 
بالتعــاون مع برنامــج الغذاء 
العاملي لتعزيــز األمن الغذائي 

في املنطقة«.
ولفت إلــى وجود حتديات تعاني 
منها دول املنطقة، خاصة تلك 
املناخية،  بالتغيــرات  املتعلقة 

إضافــة إلــى توالــي األزمات 
وجائحة  واالضطرابات  واحلروب 
أوكرانيا،  علــى  واحلرب  كورونا، 
األنشطة  التي عطلت معظم 
تراجع  وتســببت في  الزراعية، 
دول  بني  البينية  التجارة  حركة 

املنطقة. 
وفي الســياق، قال وزير الزراعة 
النظام  الزراعــي في  واإلصالح 
الســوري، محمد حسن قطنا 
»من املفيد أن يكون لدى سورية 
واألردن والعــراق ولبنان اتفاقية 
تعزز التعاون املشترك لتسهيل 

انسياب السلع بينها«. 
وأكــد أن االجتماع بــني الدول 
يتعلق  فيما  للحوار  يأتي  األربع 
بالقطــاع الزراعي مــن االنتاج 

النباتي واحليواني.
واضاف خالل اللقاء الرباعي بني 
والعراق،  ولبنان  األردن وســوريا 
أن هــذا التكامــل فــي االجناز 
الزراعي بــني الدول األربع ما هو 
إال خارطة طريق لتعزيز البحوث 

العلمية الزراعية.

وأشــار إلــى أن مــن األهداف 
االستراتيجية لهذا اللقاء إزالة 
كل التحديات أمــام الدول من 
أجل حتقيق االكتفاء الذاتي من 
الزراعة، والبحث عن اســتقرار 

في الرزنامة الزراعية.

التبادل التجاري على احلدود
وبني أن هذه اللقاءات تســاهم 
التجاري  التبادل  تســهيل  في 
على احلــدود بني الدول العربية، 
وإنشــاء ســلة غــذاء كاملة 
تنحصر  وأال  الزراعــي،  للتبادل 
باملزروعات بل بكل شيء  فقط 

يرتبط بالزراعة.
الزراعي  اإلنتاج  زيادة  أن  وأضاف 
في الدول العربية، هو استقرار، 
الزراعية  البحــوث  خــالل  من 
اليوم  التحالف  وان  والبيطرية، 

بني هذه الدول قوة اقتصادية.
وبحســب وزير الزراعة اللبناني 
»األمن  فإن  احلاج حسن،  عباس 
وال  الغذائــي ال يعرف حــدوداً 
تناقضــات، وهو الهــم املوحد 

للجهود العربية«.

أبرز املشاكل التي يعاني 
منها العراق

وذهــب وزير الزراعــة في البالد 
محمد اخلفاجي الى ما هو ابعد، 
حني قال ان » من املهم إنشــاء 
شركة نقل بني الدول املشاركة 
املبيدات  نقل  عملية  لتسهيل 
واخلضار واألسمدة فيما بينها« 
التبادل  تسهيل  ضرورة  مؤكدا 
وتخفيض  الــدول  بني  التجاري 
التكاليــف بينهــا والتعــاون 
والتنســيق العربي املشــترك، 
من أجل دعــم وتطوير القطاع 
الزراعــي، لضمــان أمن غذائي 

مستدام لشعوب املنطقة«.
وأضــاف أن »معظــم البلدان 
واضح  تعاني من عجز  العربية 
في حتقيق أمنها الغذائي، حيث 
أصبح الغذاء سالحاً من أقسى 
الشعوب  ضد  الوســائل  أنواع 
تعاني مــن ضعف وعدم  التي 

تكامل في القطاع الزراعي«.

الخفاجي: األمن الغذائي أبرز تحديات المجتمع الدولي ونحتاج تعزيزه بالتكامل
وزراء زراعة البالد واألردن ولبنان وسوريا يبحثون إنشاء مرصد إقليمي للغذاء واالغاثة

تقريـر

الطلب اآلسيوي على النفط مرشح للنمو
6بمقدار مليون برميل يوميا في العام المقبل مخاوف دولية من تكرار )مذبحة 2019 )

3بعد قطع كبير لالتصاالت واالنترنت

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
أوضح رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمــي مصطلــح »بــالد 
الشــام اجلديــدة« مبشــاركة 

العراق.
وقــال الكاظمي فــي مقابلة 
صحفيــة: »إن العــراق واألردن 
هما من أطلق فكرة بالد الشام 
اجلديدة، وهو مفهوم يقوم على 
من  مشتركة  ومصالح  أرضية 
أجل خدمة املنفعــة النهائية 
للجميع من خالل التنمية، ومن 
خــالل العالقــات االقتصادية، 
وأيضاً من خالل روابط الطاقة، 

مبــا فــي ذلك خطط شــبكة 
كهرباء متكاملة«.

ولفت إلى أن »التفكير وراء هذا 
الترتيب الثالثي مع األردن ومصر 
هو خلق آلية لتنسيق أوسع مع 
دول املنطقة األوســع، ليشمل 
هذا التنسيق األوسع أيضاً دول 

مجلس التعاون اخلليجي«.
»بعض  أن  الكاظمــي،  وأوضح 
العناصر املتطرفة داخل العراق 
لم تكن تريد، أو ال ترغب في أن 
ترى العالقــات مع دول مجلس 
التعــاون اخلليجي تتقدم بهذه 
الطريقة؛ لكن غالبية الشعب 

العراقــي تؤيد هــذه العالقة، 
وهم راضون عنها«.

وأكد، أن »العديد من الدول التي 
كانت لديها خالفات مريرة فيما 
وجلست  املؤمتر،  حضرت  بينها 
على طاولــة واحدة في بغداد«، 
مردفاً: »نحن اآلن نناقش الوقت 
املناســب لعقــد هــذا املؤمتر 
في األردن، الذي ســيهدف إلى 
مزيــد من التنســيق ملواجهة 
املنطقة  تواجه  التي  التحديات 

والعالم«.
»العراق  إن  الكاظمــي  وقــال 
شــارك فــي خمســة جهود 

وساطة سرية في املنطقة، مبا 
في ذلك احملادثات بني املسؤولني 
التي  والســعوديني  اإليرانيــني 

استضافتها بغداد«.
وتابع: »بسبب درجة فك االرتباط 
إيران  بــني  التي كانــت قائمة 
الســعودية،  العربية  واململكة 
اجلوالت  إلى هــذه  بحاجة  كنا 
اخلمس من احملادثــات حتى اآلن 
بــني الطرفني، لبنــاء بيئة من 
الثقــة« مؤكداً أنه »ســتكون 
هناك جولــة أخرى من احملادثات 
قريباً، قبل أن تنتقل املفاوضات 

إلى مستوى أعلى«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأت وزارة النفــط امــس األحد، 
عمليــات ضخ النفط اخلام ملصفى 
كربــالء النفطي ايذاناً باملباشــرة 
للوحدات  التجريبــي  بالتشــغيل 

االنتاجية فيه.
املكتب  أصــدره  بيــان  فــي  وجاء 
الوزير  النفــط عن  لوزارة  االعالمي 
قوله  اسماعيل  اجلبار  احسان عبد 
للمصفى  التكريرية  »الطاقــة  ان 
140 الــف برميــل باليوم، ســوف 
القليلة  الفتــرة  خــالل  تســهم 
املقبلــة بتغطية جــزء من احلاجة 

احمللية وتقليل االســتيراد«، مشيداً 
بـ«اجلهد الوطني وائتالف الشركات 
التي  اجلهــات  الكوريــة وجميــع 

ساندت املشروع«.
وأورد البيــان أيضــا ان مديــر عام 
شركة مصافي الوسط عائد جابر 
عمــران الــذي أدار عجلــة الضخ 
نيابــة عن وزير النفــط، قال ان بدء 
عمليات ضخ النفط اخلام للوحدات 
خطــوة  للمصفــى  االنتاجيــة 
مهمة للتعجيــل بعمليات اإلنتاج 
والتكرير للمصفى، والذي ســيوفر 
ماليني اللتــرات يومياً من املنتجات 

النفطية.
واضاف عمــران؛ ان »اجلهد الوطني 
بالتعــاون مــع ائتالف الشــركات 
الكوريــة قــد جتــاوز التحديــات 
الصحية واالقتصادية التي واجهت 
املشروع باالصرار والعزمية والتعاون ، 

واليوم نقطف ثمار ذلك«.
مدير عام شــركة مصافي الوسط 
قال في وقت الحق من يوم امس في 
تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، أن 
»تشــغيل مصفى كربالء النفطي 
ســيكون في نهاية العام احلالي«، 
مبيناً، أن »أهــم منتجات املصفى 

هو وقود الكازولني )البنزين( والديزل 
النفط  مــن  األخــرى  واملنتجــات 
»تشــغيل  أن  مضيفا  األبيــض«، 
املصفى سيؤدي الى تقليل استيراد 
املشــتقات النفطية وخاصة وقود 
الكازولــني )البنزين( ما بني 60 – 70 
باملئة«، مشــيراً الى أنه »ســتتم 
تغطيــة مــا بــني %80 – %90 من 
بعد  احمللي  االســتهالك  احتياجات 
الى  تشــغيل هذا املصفى إضافة 
لشــركة  التابعة  األخرى  املصافي 
مصافي  وشركة  الشمال  مصافي 

اجلنوب«.

الكاظمي: »بالد الشام الجديدة« مفهوم يعنى 
وزارة النفط تبدأ ضخ الخام الى مصفى كربالء بالمصالح المشتركة للبالد ودول الجوار

وتباشر تشغيله التجريبي 

يغني البالد عن استيراد 70 % من البنزين



محليات2

بغداد - الصباح الجديد: 

حتدثت نقابة اجليولوجيني العراقيني 
امس األحد، عن أســباب أزمة شح 
املياه وتداعياتها على الزراعة والتربة 
وحياة املواطنني بشكل عام، مشيرة 
إلى أن حل هذا امللف يتطلب حتركا 

داخلياً وخارجياً.
وقــال مديــر املكتب االستشــاري 
العبودي  مــازن  الدكتور  للنقابــة، 
إن “أزمــة املياه في العــراق قدمية – 
جديدة، فهي أزمة بدأت بوادرها منذ 
عندما  املاضي،  القرن  ســبعينيات 
بدأت دول املنبع وهمــا تركيا وإيران 
بإنشــاء ســدود على نهــري دجلة 
أثر كثيرا على تصاريف  والفرات، مما 
املياه التي تصل إلى سوريا والعراق”.

وأضــاف مديــر املكتب أن “شــحة 
األمطار نتيجــة للتغيرات املناخية 
التــي أصابت العالم بشــكل عام 
والعــراق بشــكل خــاص، وارتفاع 
درجات احلرارة، أثرت أيضا على نسبة 
التبخــر للمياه داخل العراق، خاصة 
أن السقي في البالد ما يزال يتم عن 
طريق قنوات مفتوحة التي تتعرض 
وبالتالي  عالية،  تبخير  عمليات  إلى 

فقدان كميات كبيرة للمياه”.
كما أشــار العبودي إلى أن “حوضي 
دجلة والفــرات، ومجــاري النهرين 
الرئيســيني يغذي مجموعة كثيرة 
من األنهــر الفرعية داخــل العراق، 
وهذه  واجلنوب،  الوسط  في  وخاصة 
جميعها تعرضت في الفترة األخيرة 
إلى جفــاف شــبه تــام، وبالتالي 
انعكس ســلبا على موسم الزراعة 

وحياة املواطنني بشكل عام”.
وتابع مدير املكتب أن “اجلفاف سيؤثر 

التي  التربة،  الزمن على نوعية  مبرور 
كانت متثل التربة اخلصبة في حوض 
وادي الرافدين، فالتربة بدأت - نتيجة 
ملواســم اجلفاف املتتاليــة وانعدام 
الزراعــة- بالتحول إلى تربة هشــة 
رملية، وهذا مــا متت مالحظته في 
السنوات األربع األخيرة، حيث ازدادت 
العواصــف الرمليــة بســبب هذا 

التحول”.
وأكد العبــودي أن “التأثيــر البيئي 

للجفاف يهدد بشكل مباشر حياة 
املوارد  وزارة  لذلك علــى  اإلنســان، 
خطط  وضــع  واحلكومات  املائيــة 
اســتراتيجية لالقتصاد فــي املياه، 
منها استخدام التنقيط في عملية 
الناقلة  القنــوات  وتبطــني  الرش، 
للميــاه، وهذا ما يخــص الصعيد 
الداخلــي، أمــا خارجيا الــذي ميثل 
تركيا  املنبــع  التفاهمــات مع دول 
وإيــران، فالعــراق لــم يتوصل إلى 

الســابقة  مفاوضاته  فــي  نتيجة 
معهما، بســبب طبيعــة املفاوض 

العراقي”.
املكتب االستشــاري  ولفت مديــر 
“العراق  أن  إلى  اجليولوجيني،  لنقابة 
استخدم أســلوبني في مفاوضاته، 
األول املطالبــة املباشــرة من تركيا 
وإيران بزيــادة االطالقات املائية، وفي 
العراق  الدولتان  هاتان  تتهم  املقابل 
بهدر الكميات املطلقة له بشــكل 

كبيــر، أمــا األســلوب الثاني فهو 
ما جلأ إليــه العراق مؤخــرا، والذي 
يتمثل برفع دعاوى على إيران وتركيا 
في احملاكم الدوليــة، أو عبر تهديد 

الدولتني بامللف التجاري معهما”.
وخلص العبــودي، بالقــول، إلى أن 
فاشــل،  هذا  التهديــد  “أســلوب 
كــون العــراق ال ميتلــك مقومات 
القــوة االقتصاديــة والسياســية 
التي يســتطيع من خاللهــا إجبار 

اطالقاتهما  زيــادة  علــى  الدولتني 
املائيــة، واألفضل هــو اللجوء إلى 
التفاهــم معهما وحتفيزهما، وذلك 
إصالح  بعملية  مشــاركتهما  عبر 
العراقيــة،  االروائيــة  السياســة 
وكذلك فتح باب االستثمار الزراعي 
التركيــة  الضخمــة  للشــركات 
والبادية  الصحــراء  فــي  واإليرانية 
اجلنوبية، ما يدعو الدولتني إلى زيادة 

اطالقاتهما املائية”. 

نقابة الجيولوجيين تبحث أسباب االزمة وتداعياتها 
على الزراعة والتربة وحياة المواطنين 

حل ملف شح المياه يتطلب تحركا داخليًا وخارجيًا
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البصرة - سعدي السند:

البصرة  محافظــة  ديــوان  برعاية 
املتميزيــن مؤمترها  ثانوية  عقــدت 
العلمي اخلــاص بالبحوث العلمية 
لطلبتهــا وبحضــور النائب األداري 
ضرغام  الدكتــور  البصــرة  حملافظ 

األجودي .

طاقات طالبية مبهجة
املؤمتــر الذي أقيم فــي رحاب قاعة 
املؤمتــرات الكبرى فــي موقع بناية 
احملافظة في املعقــل بدأ بتالوة في 
كتــاب اهلل العزيــز وقراءة ســورة 
الفاحتة على أرواح شهداء العراق ثم 
وقف احلاضرون عند عزف النشــيد 
ذلــك طلبة  بعد  وتنــاوب  الوطني 
بعرض  البصرة  في  املتميزين  ثانوية 
بحوثهم امام احلضور االكارم وكانت 
اللغــة االنكليزية هــي اللغة التي 
مشاريعهم  الطلبة  بها  استعرض 
البحثيــة وكانت مشــاريع علمية 
املستقبل  الفخر بجيل  تبعث على 
على  قدرتهم  الطلبــة  أثبت  حيث 
التعامــل مع العديد مــن اجلوانب 
تواصلوا  التــي  العلمية  املعرفيــة 
معهــا بالبحث حيث أثبت املؤمتر ان 
هــذه الطاقات الطالبيــة املبهجة 
قد قابلها اهتمــام كبير وأحتضان 
ولبحوثهم  لهــم  تقليــدي  غيــر 
ادارة  قبل  من  العلمية  وتطلعاتهم 

الثانويــة التــي عــّززت فيهم هذه 
مع  التعامل  فــي  العالية  الروحية 
موضوعات ليســت ســهلة ضمن 
التي  الكبيرة  العلميــة  التوجهات 
في شــتى  عاملي  بأهتمــام  حتظى 

بلدان العالم .

مشاريع بحثية في غاية االهمية
وتضمن القســم االول مــن مؤمتر 
ثانويــة املتميزين اســتعراض عدد 
البحثية  ملشــاريعهم  الطلبة  من 
حيث القــى الطالب ايهاب الطائي 
مشــروعه املوسوم املماطلة والقى 
جنم  املصطفــى  الطالــب  بعــده 
عبــداهلل بحثه عــن االبعاد وحتدث 
جاســم  محمد  الطالــب  بعــده 
محمد عن مشروعه اعقبه الطالب 
مصطفــى احمــد عن مشــروعه 
بعنــوان النظرية النســبية وحتدث 
الطالب محمــد نبيل عن مضمون 
بداية  بعنوان  كان  الذي  مشــروعه 
تكوين الكــون وحتدث الطالب علي 
امين عــن برمجة الروبــوت ومن ثم 
حتــدث الطالب عبــاس فاضل عن 

مشروعه املوسوم غرابة الذرات .

احلكومة احمللية تعمل على املزيد 
من العناية واالهتمام باملتميزين

وبعــد القســم االول مــن بحوث 
الطلبــة القــى الدكتــور ضرغام 
األجــودي نائــب محافــظ البصرة 
اعتزازا  األنكليزيــة  باللغــة  كلمة 
ببراعة طلبة ثانوية املتميزين الذين 

األنكليزية  باللغــة  بحوثهم  القوا 
وقد حيا األجودي فــي كلمته ادارة 
ثانوية املتميزين وحيا جميع طلبتها 
مؤكدا ان مااســتمعنا له اليوم في 
الطالبية  للبحــوث  العلمي  املؤمتر 
دليل كبير على تقدم الطالب خالل 
وانهم ميتلكون   التعليمية  رحلتهم 
املهــارات والقدرات التــي جتعلهم 
متميزيــن واحتضــان اســاتذتهم 
فكانت هذه  فعالــة  بطريقة  لهم 

التي  املشــرفة  البحثية  النتائــج 
وجدناها اليــوم في بحوثهم وأنهم 
العالم  مهتمون متاما مبا يــدور في 
مــن أمــور علميــة وان كل الذين 
كبيرة  ثقة  ميتلكون  لهم  استمعنا 
بقدراتهــم وتفاعلهــم مع حجم 
الثروة املعلوماتية التي حققوا فيها 
النجاحات في بحوثهم وعرفنا اكثر 
هذا اليوم ان طلبة ثانوية املتميزين 
ميتلكون قدرا عاليا من الذكاء الذي 

يوظفهم لدعــم وحتقيق أهدافهم 
العلميــة اضافــة الــى قابليتهم 
املفرحة في اإللقاء املميز لبحوثهم 

.
ووعد االجــودي في ختام كلمته بأن 
احلكومة احمللية في البصرة ستعمل 
علــى املزيد من العنايــة واالهتمام 

مبدارس املوهوبني واملتميزين

كلمات من املالك التدريسي في 

ثانوية املتميزين
اجلديد  الصباح  أجرتها  لقاءات  وفي 
مع عدد من أساتذة  ثانوية املتميزين 

أكدوا :
نعمل في ثانويــة املتميزين لنظهر 
للعالــم أن لدينا طلبــة متميزين 
حقيقيني لديهم مفاهيم شخصية 
رائعة وخبرة قياديــة لنحقق جناحا 
وتقدما حقيقيــا في مجتمعنا من 
الذكية  قابلياتهم  احتضــان  خالل 
املفرحة وقد ملسنا متاما ان الطالب 
املتميز ذو قدرة على االبداع والتفوق 
وانه ميتلك مهــارات وقدرات جتعله 
متفوقــا علــى غيره مــن الطالب 
مع الرغبة الشــديدة فــي التعلم 
فيكون مستعدا بشكل دائم لطرح 
اجلديدة  املفاهيــم  حول  األســئلة 
ويستمع ملن حوله  ليتميز  ويجتهد 
ويستفيد و لديه رغبة دائمة للتعلم 
مســتعدا  فيكون  الذهن  ومنفتح 
الستكشــاف املفاهيــم اجلديــدة 
وينظم وقته حسب حاجاته وقدرته 
علــى احترامه للمواعيــد والقيام 
املطلوبــة  والتزاماتــه  بواجباتــه 
والواقعة على عاتقه ويكون متميزا 
في الدراســة ومبدعا في دروســه 
التعليمية ومبتكرا ،ولديه ســرعة 
بديهة وشدة انتباه لألمورمع اإلبداع 
ويعرف  البديهة  وســرعة  والنباهة 
الطالــب املتميز بأّنــه يتمتع بأداء 
متمّيز، وقــدارت غيــر عادّية تفوق 
تلك املوجودة عنــد زمالئه، ممّا ميّيزه 
ويزيد  العقلــي،  والتفوق  باإلبــداع 

نســبة حتصيله العلمي، ممّا يجعله 
خالل  من  اخلاصة  للرعايــة  بحاجة 
تشــجيعه وحتفيزه على االستمرار 
بنهج التمّيز املبادرة  وملســنا ايضا 
من خــالل تواجدنا كمدرســني في 
ثانوية املتميزين بأن الطالب ســّباق 
نحو القراءة، وإمتام املهمات املطلوبة 
منه، ورمبا قبــل أن تُطلب منه، كما 
يســعى دائماً إليجــاد الفرص التي 
جديدة  أمــور  بتجربة  له  تســمح 

بنفسه

الطلبة املتميزون يتحدثون
 وفــي أحاديثم أكد عدد من الطلبة 
بالتعليم  اهتمامنا  ان   : املتميزيــن 
كان ســبب متيزنــا ونحــرص دائما 
باملعرفة ووجدنا  والتزود  العلم  على 
ان اهتمام اســاتذتنا ومدرسينا بنا 
قد فتــح امامنا أبــواب العطاءات 
الــى حتقيق  لنصل  منــا  املطلوبة 
كل ماهــو جديــد ونثبــت للعالم 
اجمع ان الطلبة العراقيني سباقون 
لطلــب العلم واملعرفــة ومواكبة 
كل ماهو جديد فــي عالم املعرفة 
لنكون ونبقى خيــر أحفاد ألجدادنا 
الذيــن مازالــت جامعــات العالم 
واملراكز البحثيــة في العالم تدرس 
ابتكاراتهم واجنازاتهم واختراعاتهم 
ولهــذا وجدمت في مؤمترنــا العلمي 
اليوم بحوثا في غاية األهمية وعلى 
مستوى عال من التوجه العلمي في 
األمور وفي تخصصات  التعامل مع 

نادرة .

مؤتمر خاص بالبحوث العلمية لطلبة ثانوية المتميزين في البصرة
األجودي: الحكومة المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا بمدارس الموهوبين 

بغداد - الصباح الجديد: 
قالت عضو في جلنــة التربية النيابية، ان العام 
الدراسي اجلديد 2022 2023- سينطلق األسبوع 

املقبل.
وذكرت عضــو اللجنة جنوى حميد “األســبوع 
املقبل سيشهد إنطالق العام الدراسي اجلديد”.
وبينت ان “اللجنة على تواصل مستمر مع وزارة 
التربية وستجتمع معها حضوريا هذا األسبوع 
إلكمــال االجــراءات اخلاصــة بإنطــالق العام 

الدراسي اجلديد”.
وتســتعد وزارة التربية العالن موعد بدء العام 

الدراسي اجلديد خالل األسبوع اجلاري .

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة التجارة امس االحد إطالق البطاقة 
االلكترونية للمشــمولني بنظــام التموين في 
محافظــة النجف األشــرف واعتبــارا من يوم 

الثالثاء املقبل.
يذكــر أن وزارة التجارة أطلقت في وقت ســابق 
برنامجــاً متوينياً علــى الهواتــف الذكية في 
محافظــة النجــف بعــد إصــدار البطاقات 
التموينية االلكترونية حلاملي البطاقة الوطنية 
املوحدة وبالتعاون مع برنامــج األغذية العاملي 
لترويج معامالت البطاقة التموينية من النقل 
والشطر واإلضافة، وكذلك دفع أجور اجلباية من 

خالله.

 بغداد - الصباح الجديد: 
استعداداتها الستضافة  اخلارجية  وزارة  كثفت 
املؤمتر الثالث حلــوار األديان الذي ســيعقد في 
العاصمة بغداد في شــهر تشرين األول املقبل، 
مبينــة أن ورقــة عمــل املؤمتر ســتركز على 
التعليم واملناهج الدراسية وإعـــداد املعلميـن 

واملدرسيـن.
وقالت وكيــل الــوزارة، عضو اللجنــة العليا 
للمؤمتر صفية الســهيل، في تصريح صحفي، 
إن “اخلارجية بالتعاون مع دواوين األوقاف واألمانة 
العامة جمللس الوزراء تتابع االستعدادات اخلاصة 
باملؤمتر الذي ســيعقد في احلــادي والثالثني من 
تشرين األول املقبل في العاصمة بغداد برعاية 
البابوي  الوزراء، ومبشاركة اجمللس  رئيس مجلس 
حلوار األديان ودواوين األوقاف الســني والشيعي 
واملسيحي والديانات األخرى حتت شعار }التربية 
الســالم  الصاعدة: طريق  لألجيال  الســليمة 

والتنمية الشاملة{”.
وأضافت وكيل الوزارة ، أن “املؤمتر الذي ســيعقد 
على مدى يومني ســيناقش ورقــة التعليم من 
خالل تهيئة املعلمني لتأدية رسالتهم التربوية 
التعليميــة، وأهمية التهيئــة الصحيحة في 
صنع السالم للنهوض بواقع املؤسسات التربوية 
والتعليمية، ومراجعة املناهج املدرسية للتربية 

على االحترام املتبادل والعيش املشترك”.

التربية النيابية: العام 
الدراسي الجديد ينطلق 

األسبوع المقبل

التجارة تطلق البطاقة 
التموينية االلكترونية 

في النجف

بغداد تستضيف 
المؤتمر الثالث لحوار 

األديان في الشهر المقبل

ال يمتلك العراق مقومات 
القوة االقتصادية 

والسياسية التي يستطيع 
من خاللها إجبار الدولتين 

على زيادة اطالقاتهما 
المائية، واألفضل هو 

اللجوء إلى التفاهم 
معهما وتحفيزهما، 

وذلك عبر مشاركتهما 
بعملية إصالح السياسة 

االروائية العراقية

الصباح الجديد - وكاالت: 
شــارك العراق ممثــال بوكيل وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمــل 
الدكتور عالء السكيني نيابة عن 
الوزير القاضي ساالر عبد الستار 
والوفد املرافق له في اختتام مؤمتر 
العمــل العربي املنعقــد بدورته 

الثامنة واالربعني في القاهرة.
وجرى خــالل االختتام مناقشــة 
الوثيقــة اخلاصة بشــأن الذكاء 
العمل  امنــاط  االصطناعــي في 
اجلديــدة مــن قبــل رواد العمل 
الوثيقة  علــى  واالطالع  العــرب 
اخلاصة بتشــكيل جلنــة اخلبراء 
مبخرجات  جاءت  والتي  القانونيني 

تطبيق  تقرير جلنة  اعتماد  اهمها 
العمــل  وتوصيــات  اتفاقيــات 
العربيــة مع األخــذ باملالحظات 
العام ومناشدة  املؤمتر  أقرها  التي 
تصادق  لم  التــي  األعضاء  الدول 
علــى اتفاقيات العمــل العربية 
على  التصديــق  فــي  للتعجيل 
للنشــاط  دعما  االتفاقيات  هذه 
املعياري العربي وحتقيقا ألهدافـه 
العمل  تشريعات  تـطـــوير  فـي 
والنهوض بشروط وظروف العمل 

في الدول العربية..
وفي ختام املؤمتر مت توجيه الشكر 
والتقدير من قبل الدول املشاركة 
على  العربــي  العمــل  ملكتــب 

التطوير املســتمر لنماذج تقارير 
العرض  آليــة  وحتديث  املتابعــة 
اتفاقيات  تطبيــق  جلنــة  علــى 
وتثمني  العربية  العمل  وتوصيات 
جهوده في تفعيــل التواصل مع 
اجلهــات املعنية مبعاييــر العمل 
العربيــة فيمــا يتعلــق مبتابعة 
النشــاط املعياري للمنظمة.من 
جانبهــم قدم رؤوســاء منظمة 
العمل العربي الشــكر والتقدير 
الى الدول التي ســاهمت بنجاح 
اعمال املنظمة ،فضال عن تسديد 
املنظمة  موازنة  في  مساهماتها 
للعام ٢٠٢٢ ، من بينها جمهورية 

العراق. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أكــد وزيــر الكهرباء عــادل كرمي أن 
الوزارة تتجــه نحو محطات الطاقة 
الشمســية والبخارية لتأمني التيار 
الســفيرة  دعت  فيما  الكهربائــي، 
األمريكية الشركات العاملية للتوجه 
الى العراق كونه بيئة خصبة لتنفيذ 

املشاريع.
وذكــر املكتب اإلعالمي للــوزارة في 
بيان أن وزير الكهرباء اســتقبل في 
مكتبه ببغداد الســفيرة االمريكية 
لدى العراق الينا رومانوسكي، وجرى 
التباحث حول اهمية مشاريع الربط 

اســتراتيجيتها  ومدى  الكهربائــي 
للشبكة الوطنية.

وقــال الوزير ان الــوزارة مضت بعدة 
اجتاهــات مــع اخلليــج واململكــة 
االردنيــة،  واململكــة  الســعودية 
مضيفــا  الشــأن،  وتركيا،بهــذا 
عملنا  التــي  الكبيــرة  “النهضــة 
عليها الدخال عدد كبير من املشاريع 
واحملطــات واخلطــوط الناقلة والتي 
كانــت معطلــة منذ وقــت طويل 
واضح  باســتقرار  ســاهمت  والتي 
للمنظومــة الوطنية”. واشــار كرمي 
الى “مضي الوزارة بالعمل على تنويع 

مصادر الطاقة والتعاقد مع شركات 
محطات  مشــاريع  إلنشــاء  عاملية 
حرصت  والتي  الشمســية  الطاقة 
اغلب  توزيعها فــي  الــوزارة علــى 
الوزارة  تولي  العراق، كما  محافظات 
اهتماماً بالغاً ملشــاريع الرياح إلنتاج 
الطاقــة، وكذا توليــد الكهرباء من 
تدوير النفايات بالتنســيق مع دوائر 

االمانة والبلدية واحلكومة احمللية”.
وبــني ان “اخلطــة املعــدة تتضمن 
نصب وحدات الدورة املركبة، وانشاء 
تكون مركز  بخارية جديدة  محطات 

حمل احتياطي للمنظومة”.

العراق يشارك في فعالية اختتام مؤتمر 
العمل العربي المنعقد في القاهرة

بغداد - الصباح الجديد: 
منحـــت املُديرية العامــة للتنمية 
وزارة  إحدى تشــكيالت  الصناعيــة 
الصناعــة واملعادن ) ١٣٣ ( إجازة حتت 
التأسيس ملشــاريع صناعية جديدة 

ِخالل شهر آب املاضـي . 
وقـال ُمدير عام املُديرية عزيـز ناظـم 
املُديرية منحت ُجملًة من  أنَّ  عبـــد 
اخلدمات التخُصصية والتســهيالت 
لدعم مشــاريع القطاع اخلاص اجمُلازة 

اإلســتمرار  من  لُتمكنها  قبلها  من 
اإلنتاجية  بالعملية  واإلرتقاء  بالعمل 
ِضمَن السياقات الصحيحة وحسب 
مــا يُنص عليــه قانون اإلســتثمار 
الصناعي رقم ) ٢٠ ( لسنة ١٩٩٨ من 

اإلمتيازات ومبــا تتمتع به املُديرية من 
اإلمكانيات املُتاحة لديها .

واشــار املدير العام إلــى ان املُديرية 
منحت ) ١٣٣ ( إجازة حتت التأســيس 
شهر  ِخالل  جديدة  صناعية  ملشاريع 

آب املاضــي ، إضافة إلــى منح ) ٩ ( 
شــهادات إكمال تأســيس ملشاريع 
أخــرى كما خصصــت ) ٥٥ ( قطعة 
أرض وجــددت ) ٥٥ ( هوية ، الفتاً إلى 
ذاته  املُديرية أصدرت ِخالل الشهر  ان 

( ١٣٠ ( كتــاب تقديــر حاجة للمواد 
األوليــة واحملروقــات وأجــرت ) ٢٦٤ ( 
كشــف ميداني ملشــاريع صناعية 
وأجنــزت ) ١٨٤ ( إجــراء قانوني ونقل 

ملكيـة . 

التنمية الصناعية تمنح ) ١٣٣ ( إجازة تحت التأسيس لمشاريع جديدة 

وزير الكهرباء : الوزارة تتجه لتنفيذ محطات 
للطاقة الشمسية والبخارية لتأمين التيار

دعوة الشركات العالمية المتخصصة للعمل في العراق
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أبلغت احلكومة البريطانية مزيداً من 
املتحدة  اململكة  اللجوء فــي  طالبي 
بأنه قد يرحلون إلــى رواندا، وذلك من 
خالل تســليمهم إشــعارات قانونية 
صدرت خالل فترة احلداد الوطني على 

وفاة امللكة إليزابيث الثانية.
وفي رســالة تلقاها أحــد املهاجرين، 
مؤرخة بتاريخ الـ 13 من أيلول اجلاري، 
اطلعــت عليهــا “اندبندنــت”، تذكر 
السلطات املعنية أنه “لم يعد يحظى” 
بحماية في اململكة املتحدة، ألنه كان 
قبل  الفرنسية  األراضي  على  موجوداً 
أن يعبر القنــال اإلجنليزي إلى األراضي 

البريطانية.
وتضيــف الرســالة: “قــد تترتب عن 
ذلــك عواقب جلهة قبــول طلبك في 
نظــام اللجوء في اململكــة املتحدة. 
لذا ســنقوم مبراجعة ظروفك اخلاصة 
واألدلة ذات الصلــة بقضيتك، وننظر 
فــي مــا إذا كانــت هنــاك إمكانية 
لتقدمك بطلب احلصول على احلماية 
في  للحــدود  عبورك  قبــل  املطلوبة 
إيطاليا أو فرنســا ... كمــا يحق لنا 
أيضاً أن نشــارك بياناتك الشخصية 
مع الســلطات في رواندا - وهي دولة 
أخرى تعد آمنة - من أجل التحقق مما 
إذا كانت ســتقبل بدخولك أراضيها 
اتفاقية “شــراكة  مبوجــب شــروط 
Mi-  الهجــرة والتنميــة االقتصادية”
gration and Economic Develop-

رواندا  املوقعة بني   ment Partnership
واململكة املتحدة”.

وُعلم أن الرســالة هي أحد “إشعارات 

النوايا” املتشابهة من حيث الصياغة، 
التــي أرســلت إلى طالبــي جلوء في 
الداخلية  وزارة  لكــن  األخيرة،  الفترة 
البريطانية آثرت عدم الكشف عن عدد 
األشــخاص الذين ينظر في إدراجهم 

ضمن خطة اإلبعاد إلى رواندا.
الالفت في تلك الرســائل أنها صدرت 
بعد خمســة أيــام من وفــاة امللكة 
حداد  فتــرة  الثانية، خالل  إليزابيــث 
وطني في البــالد، أوقفت خاللها وزارة 
وامتنعت  العامة،  اإلعالنات  الداخلية 
عــن اإلدالء بتصريحــات عــن قضايا 
عدة، مبا فيها األرقام القياسية لعبور 
الالجئني في قوارب صغيرة ملياه القنال 

اإلجنليزي إلى البر البريطاني.
كلير موزلي مؤسســة منظمة “كير 
فــور كاليــه”  Care4Calais اخليرية 
)تعنى بتسهيل أوضاع طالبي اللجوء 
في شــمال فرنسا وبلجيكا(، قالت لـ 
“اندبندنت” إنه “في الوقت الذي كانت 
البالد غارقــًة في حال حــداد، كانت 
وزارة الداخليــة منشــغلًة بتهديــد 
ضحايا احلــروب والتعذيب وانتهاكات 
حقوق اإلنسان، بإبعادهم من اململكة 
الترحيل  سياســة  مبوجــب  املتحدة 

الوحشية، إلى رواندا”.
“تلك اإلشــعارات تثيــر الذعر واحلزن 
لدى األفراد الذين يتلقونها. فقد عانى 
هؤالء األشــخاص حتى اآلن من أسوأ 
األوضاع التي ميكن تخيلها في احلياة”.

وأضافــت موزلي قائلــًة إن “عدداً من 
معهم  نعمــل  الذيــن  األشــخاص 
لتســوية أوضاعهم، كانــوا يقومون 
بواجــب تقــدمي العزاء إلــى اململكة 
املتحدة بوفاة امللكة، ومن غير املعقول 
الترحيل  أن يتلقى بعضهم إشعارات 

إلى رواندا خالل فترة احلداد”.
30,500 مهاجر  ولقد رصد أكثر مــن 
في  اإلجنليــزي  القنــال  ميــاه  عبروا 
 ،2022 اآلن، خالل الســنة  زوارق حتى 
مــع مواصلة عــدد العابريــن اجتاهه 
التصاعــدي، على الرغــم من مزاعم 
اإلبعاد  بأن سياسة  حكومية متكررة 
إلى رواندا ستكون مبثابة “رادع” للذين 

ينوون اجمليء إلى بريطانيا.
وتخضــع هذه السياســة في الوقت 

الراهن لطعنني قانونيني تنظر فيهما 
أوقفت  بعدمــا  العليــا”،  “احملكمــة 
رحلة طيران فــي دقائقها األخيرة في 
شــهر يونيو )حزيران(، على أثر صدور 
أوامــر قضائية فــي اللحظة األخيرة 
مــن جانب “احملكمــة األوروبية حلقوق 
European Court of Hu-  اإلنســان” 

.man Rights
قدمها  املقابل، كشفت شهادات  في 
حراس أمنيون كيف أن طالبي اللجوء 

لألذى،  أنفسهم  تعريض  على  أقدموا 
بعدما  باالنتحــار  بعضهــم  وهــدد 
توســلوا احلراس عــدم وضعهم على 
منت الطائرة املتوجهة إلى رواندا، وقد 
جلــأت العناصر األمنيــة إلى ربطهم 

مبقاعدهم لتقييد حركتهم.
ومن غير املتوقع حتديد مواعيد لرحالت 
إبعــاد جوية أخــرى، إلى حــني اتخاذ 
“احملكمــة العليا” قرارهــا في الطعن 
القانوني األول الذي مت االســتماع إليه 

في وقت ســابق من هذا الشهر، وفي 
قضية منفصلة ســترفعها منظمة 
مســاعدة الالجئني Asylum Aid  في 

تشرين األول الفائت.
ســويال برافرمــان وزيــرة الداخليــة 
البريطانية اجلديدة، لم تعط أي إشارة 
عن نيتهــا التخلي عــن اخلطة التي 
كانت قــد وضعتها وقادتهــا الوزيرة 
على  باتيل،  بريتي  للداخلية  السابقة 
الرغم من طرح تســاؤالت حول مدى 
شرعيتها، وكلفتها املادية، وفاعليتها 
فــي احلد من محــاوالت العبــور إلى 

اململكة املتحدة.
برافرمان قالت في كلمة وجهتها إلى 
املوظفني احلكوميني على أثر تعيينها 
في املنصب من جانب رئيســة الوزراء 
ليز تــراس، إن منع املهاجرين من عبور 
القنــال اإلجنليــزي على مــنت قوارب 
قائمة  فــي  األبرز  املوضوع  ســيكون 
أولوياتها الرئيسة. ولم تعط تفاصيل 
عــن أي خطط مســتقبلية جديدة، 
الفاشــلة مــن جانب  احملاولة  بعــد 
احلكومة في إرغام عــدد من القوارب 
إلى فرنسا، واإلخفاق في  العودة  على 
وضع “إجراءات رادعة” فاعلة، كتسيير 
دوريات بحريــة، وتطبيق قوانني هجرة 

أشد صرامة.
معلــوم أن احلكومة غيــرت قواعدها 
للهجرة إلى بريطانيا في كانون الثاني 
عــام 2021، موجهًة رســالًة مفادها 
أنها تستطيع رفض النظر في ملفات 
طلب اللجوء إذا كان أصحابها قد مروا 
عبر دول آمنة ترى أنه كان في وسعهم 

طلب احلماية على أراضيها.
الصادرة  الرسمية  التوجيهات  وتنص 
عن وزارة الداخليــة على أن أي طالب 

جلوء كان قد “مكث ملدة أسبوعني في 
بروكسل مع أصدقاء له أثناء محاولته 
العثور على عميــل إلحضاره بصورة 
غيــر قانونية إلى اململكــة املتحدة”، 

ميكن اعتباره غير مقبول.
وتشير التوجيهات أيضاً إلى أنه ينبغي 
النظر في احلاالت التي يقتضي ترحيل 
أصحابها إلى رواندا، إذا كانت “لديهم 
فرصٌة أكبر” هنــاك، من الترحيل إلى 

البلد الذي يعتقد أن لهم صلًة به.
وكانــت احلكومــة قد وضعــت قبل 
االحتاد  من  البريطانــي  اخلروج  عملية 
األوروبي )بريكســت( خطًة ســابقة، 
تسمح بنقل طالبي اللجوء إلى بلدان 
أقاموا فيها سابقا، غير أنها لم تبصر 
النور ولم تُستبدل بها أخرى، ما يعني 
أنه لم يعد يجــوز للمملكة املتحدة 
العبور  بلــدان  إلــى  الجئني  إرســال 
املشــتركة في االحتــاد األوروبي مثل 

فرنسا وإيطاليا.
متحــدث باســم وزارة الداخلية علق 
على ما تقدم قائالً إن “شراكة الهجرة 
الرائدة عاملياً مــع رواندا، تعني أنه قد 
ينقــل أولئك الذيــن يقومون برحالت 
محفوفة باخلطر وغيــر ضرورية وغير 
إلى  املتحــدة،  اململكة  إلــى  قانونية 
رواندا، لبــت  طلباتهم احلصول على 

اللجوء، وإعادة بناء حياتهم هناك”.
وختم الناطــق احلكومي بالقول: “لم 
تصــدر أي محكمة قــراراً يطعن في 
قانونية هذه السياسة. وقد كنا دائماً 
واضحني في أننا سنواصل تعزيز هذه 
الشــراكة والقيام بإبالغ األشــخاص 
الذين يفدون إلى اململكة املتحدة من 
خالل هذه الطرق، بأنهم في وضع قد 

يصار فيه إلى نقلهم إلى رواندا”.

الداخلية البريطانية تهدد ضحايا الحروب والتعذيب من الالجئين بالترحيل الوحشي الى رواندا 
في أيام الحداد على الملكة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت وزيرة الدولة لشــؤون التعاون الدولي 
في اإلمــارات، رمي الهاشــمي، أن بالدها “لن 
تتوقف يوما عن املطالبة بحقها املشروع في 

اجلزر الثالث” املتنازع عليها مع إيران.
وخالل كلمتها أمام املناقشة العامة للدورة 
السابعة والســبعني للجمعية العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك، قالت رمي الهاشمي قالت 
الهاشــمي أن دولة اإلمارات جتدد مطالبتها 

بإنهاء احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث.
وقالت الوزيرة اإلماراتية: “جندد في هذا السياق 
مطالبتنا بإنهاء احتالل إيران للجزر اإلماراتية 
الثالث: “طنب الكبــرى وطنب الصغرى وأبو 
موسى”، والتي يثبت التاريخ والقانون الدولي 
ســيادة بالدي عليها، ونؤكــد أنه ورغم عدم 
اســتجابة إيران لدعوات بالدي الصادقة حلل 
العقود  امتداد  السلمية على  بالطرق  النزاع 
اخلمســة املاضية، إال أننا لن نتوقف يوما عن 
املطالبة بحقنا املشروع في هذه اجلزر إما من 
خــالل التفاوض املباشــر أو محكمة العدل 
اجلهود  قصــارى  بذل  ينبغي  الدولية..كمــا 
لتجاوز حالة اخلمول التي باتت السمة األبرز 
للنهج الدولي الراهن في التعامل مع األزمات 
واالنتقــال نحو إيجاد حلول دائمة وشــاملة 
وعادلة للنزاعات املســلحة املتصاعدة حول 
العالــم، ومعاجلة التداعيــات الناجمة عن 

االضطرابات في املشهد الدولي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية 
األحد،  امس  اإلســرائيلية،  القوات  برصاص 

بحسب وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(.
وقال اجليش اإلســرائيلي إن جنوده أطلقوا 
النار على “مســلحني مشــتبه بهم” خالل 

دورية روتينية.
وأضاف اجليش أنــه مت رصد “إصابات” بعد أن 
أطلق جنود النار جتاه “مســلحني مشــتبه 
بهم يقودون سيارة ودراجة نارية” بالقرب من 
نابلس شمال الضفة الغربية، وهي منطقة 
يومية خالل  أعمال عنف شــبه  شــهدت 

األشهر األخيرة.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية أن، سائد 
عدنان الكوني، وهو شــاب في العشرينات 
من العمر قتل بعد مواجهــات مع القوات 
اإلســرائيلية بنابلس التي ال تــزال “حتتجز” 

جثمانه.
وقالت وكالة “وفا” أيضا إن ثالثة فلسطينيني 
أصيبوا في املواجهات مع القوات اإلسرائيلية 

وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العالج.
وإسرائيل في حال تأهب قصوى قبل موسم 
األعيــاد اليهودية الذي يبدأ مســاء األحد 
مع رأس الســنة اليهودية. ويشهد شمال 
الضفــة الغربية، وال ســيما جنني ونابلس، 

اضطرابات شبه يومية منذ مارس.
وشــنت إســرائيل مئــات املداهمــات في 
املنطقــة ملالحقة أفــراد تتهمهم بالتورط 
في هجمات دامية ضد إســرائيليني. وأثارت 
املداهمات اشــتباكات أســفرت عن مقتل 
عشرات الفلســطينيني بينهم مسلحون، 

بحسب فرانس برس.
وقتل جنود إســرائيليون سائقا فلسطينيا 
بالرصــاص فــي الضفــة الغربيــة امس 
االول الســبت بعد ما وصفــه اجليش بأنه 
“محاولــة دهس” في حني أكدت الســلطة 

الفلسطينية أنه حادث سير.

من نيويورك.. 
اإلمارات تطالب إيران 

بالجزر الثالث

مقتل فلسطيني وإصابة 
ثالثة آخرين برصاص 
القوات اإلسرائيلية

متابعة ـ الصباح الجديد:
أبــدى بعــض مواقــع التواصــل 
االتصاالت  وخدمــات  االجتماعــي 
 2019 مذبحة  تكــرار  من  مخاوفه 
الكبيرة  القطوعات  جراء  ايران،  في 
في شــبكات االتصاالت التي جلأت 
على  للتغطية  احلكومــة،  اليهــا 
اشتداد االحتجاجات فيها اثر مقتل 
الشابة مهسا اميني، والتي دخلت 
اســبوعها الثاني لتعــم كل مدن 

البالد.
ففــي االحتجاجــات اإليرانية عام 
2019، أفــادت وكالــة رويترز مبقتل 
1500 شــخص خــالل فتــرة من 

االضطرابات استمرت أسبوعني.
كان الشــعب اإليراني يتظاهر في 
ذلــك العام احتجاجــا على ارتفاع 
أسعار الوقود بنسبة 300 باملئة بني 
عشــية وضحاها. في ذلك الوقت، 
ذكرت صحيفة “نيويــورك تاميز” أن 
“180 إلى 450 شــخصا ورمبا أكثر”، 
ُقتلوا خالل أربعة أيــام من العنف 
مــع إصابــة اآلالف واحتجازهــم، 
معظمهم كان في أثناء غرق البالد 

في الظالم الرقمي.
وتقول شبكة “سي إن إن” اإلخبارية 
الســلطات  أوقفت  عندمــا  إنــه 
اإليرانية اإلنترنت عام 2019 وســط 
للحكومة،  املناهضة  االحتجاجات 
كافــح اجملتمــع الدولــي لتتبــع 

“املذبحة” التي أعقبت ذلك.
وبحسب الشــبكة األميركية، فإن 
االحتجاجات  فــي  تتصاعد  اخملاوف 
اإليرانية احلالية، إذ يشــعر البعض 
بالقلق مــن أن “التاريــخ قد يعيد 
نفسه” بعد املظاهرات التي أعقبت 

وفاة الشابة مهسا أميني.
الهاتف احملمول  وأغلقت شــبكات 
إلــى حد كبير، وفقــا ملنظمة “نت 
تعنى  التي  بلوكس” غير احلكومية 
أمــن الشــبكات وحرية  مبراقبــة 

االنترنت.
وأفادت املنظمة بأن سكايب أصبح 
اآلن مقيدا في إيران، في إطار احلملة 
على االتصاالت التي استهدفت آخر 
املنصات مثل إنســتغرام وواتساب 

ولينكدإن.
ملوقع  املالكة  “ميتا”  وأكدت شركة 

فيســبوك أن اإليرانيــني يواجهون 
مشــكلة في الوصــول إلى بعض 
تطبيقاتهــا، مبا في ذلك واتســاب 

وإنستغرام.
مع جتــدد التظاهرات في إيران تلجأ 
الســلطات في طهران إلى تعطيل 
التعتيم  بهــدف  اإلنترنت  خدمات 
علــى القمع الــذي متارســه جتاه 
احملتجني، إذ تقــول منظمة هيومن 
رايتس إن ما ال يقل عن 50 شخصا 

قتلوا في التظاهرات األخيرة.
وعلى الرغم من أن هذه الصعوبات 
الوصول لإلنترنت ال تعد إغالقا  في 
العنكبوتيــة  للشــبكة  كامــال 
كما حدث فــي 2019، إال أن خبراء 
التكنولوجيــا يقولــون إنهم يرون 

منطا مشابها.

وقال مدير حتليل اإلنترنت في شركة 
مراقبــة الشــبكة “ كنتيك”، دوغ 
مادوري، “ال أعتقد أن هناك أي شيء 
قد يجعلنا نعتقد أن هذا عرضي”. 

وأضــاف: “مــا أفهمــه أن الهدف 
من ذلــك هو منع األشــخاص من 
مشاركة مقاطع الفيديو والتواصل 

مع العالم اخلارجي”. 
“فصل جديد”

في وقت ســابق من هذا األسبوع، 
إن  بلوكس”  “نــت  قالت منظمــة 
الشــعب اإليراني يخضــع اآلن لـ 
“قيود اإلنترنت األشــد منذ مذبحة 

نوفمبر 2019”.
وقال مدير “نت بلوكس”، آلب توكر، 
أصبح  باإلنترنت  االتصال  فقدان  إن 
أذهان  رئيســيا محفورا في  “خوفا 

اإليرانيني خاصة بعد عام 2019”. 
وأضاف: “أحد أكثــر األمور املقلقة 
بشــأن التعتيم على املعلومات هو 
أنه ليس لدينا عدد محدد للقتلى. 
بانتهــاكات حقوق  يتعلق  وفيمــا 
اإلنســان، تصبح جتاوزات السلطة 
أكثر صعوبة في التوثيق والتدوين”.

وقــال توكر إن اخليــار الوحيد أثناء 
انقطاع اإلنترنت هو توثيق املقاطع 
فــي وضع عدم االتصــال على أمل 
أنه عندما تعود الشــبكة للعمل، 
فإنه ميكن وضع طابــع زمني على 
املواد وفرزها كدليل على انتهاكات 

حقوق اإلنسان.
وأوقفت شــرطة األخالق، مهســا 
أميني، )22 عاما(، في 13 ســبتمبر، 
وتوفيت في مستشــفى بعد ثالثة 

تلقت  إنهــا  ناشــطون  وقال  أيام. 
ضربة على رأسها، لكن السلطات 
اإليرانيــة نفت ذلك، وأكــدت أنها 

فتحت حتقيقا في احلادثة.
ومنذ إعالن وفاتها، شهدت طهران 
وعشــرات املدن األخرى فــي إيران 
مظاهرات مناهضة إللزامية ارتداء 
املرأة للحجاب رفعت فيها شعارات 
خلامنئي”،  و”املوت  للدكتاتورية”  “ال 
في إشارة للمرشد اإليراني األعلى، 
علــي خامنئــي، صاحــب القول 

الفصل في البالد.
الشعبية  االحتجاجات  وأســفرت 
في إيــران عن مقتل 41 شــخصا 
علــى األقل واعتقــال املئات خالل 
وفق  التظاهرات،  مــن  ليال  ثماني 
وســائل  أعلنتها  جديدة  حصيلة 

إعــالم رســمية ونقلتهــا وكالة 
فرانس برس.

وقال وزير اخلارجية األميركي، أنتوني 
بلينكن اجلمعــة املاضية، في بيان 
إن الواليات املتحدة تتيح للشركات 
التقنية “تقــدمي املزيد من اخلدمات 
الرقميــة للناس في إيــران ... بدءا 
احلوسبة  إلى خدمات  الوصول  من 
السحابية وصوال إلى أدوات أفضل 
لتعزيز أمنهم وخصوصيتهم على 

اإلنترنت”.
وأضــاف أن اخلطــوات التي أقرتها 
مواجهة  في  “ستساعد  واشنطن 
الرامية  اإليرانية  احلكومــة  جهود 
إلــى مراقبــة مواطنيهــا وفرض 

الرقابة عليهم”.
األميركية،  للخارجيــة  بيان  ووفق 
فــإن هــذه اخلطوة اتخــذت على 
خلفيــة قطع احلكومــة اإليرانية 
الوصــول إلــى اإلنترنــت ملعظم 
مواطنيها البالغ عددهم 80 مليونا 
ملنعهم - والعالم ، من مشــاهدة 
املتظاهرين  ضد  العنيفة  حملتها 

السلميني.
اإليراني،  البرمجيــات  ويدير مطور 
أميــر رشــيدي، مركزا ملســاعدة 
التعامل  على  إيران  في  األشخاص 

مع قطع اإلنترنت. 
وقال رشــيدي، الذي فــر من إيران 
منذ أكثــر من عقد، إنــه وفريقه 
يســاعدون فــي تزويــد اإليرانيني 
داخل البالد بأدوات تقنية وإرشادات 
لتحليــل اخملاطــر ودورات تدريبية 
على  البقــاء  من  يتمكنــوا  حتى 
اتصال مــع بعضهم البعض حتى 

عندما تقطع احلكومة اإلنترنت.
وأضاف رشــيدي، وهو مدير احلقوق 
الرقمية واألمن في منظمة حقوق 
اإلنســان “ميــان”، أن الســلطات 
أغلقت أوال بيانات الهاتف احملمول، 
االحتجاجات  استمرار  أن  إلى  الفتا 
ســتؤدي في نهاية املطاف لقطع 

كامل الشبكة.
إن”  إن  “ســي  لشــبكة  وقــال 
اإلخباريــة: “أرى املزيــد من الناس 
متحدين. مهما كانت نتيجة هذه 
إلى  ننتقل  فإننــا  االحتجاجــات، 

فصل جديد في إيران”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يتدفق آالف من اليهود من إسرائيل 
على  أوكرانيا  نحــو  أخــرى  ودول 
الرغــم من اســتمرار احلرب التي 
السفر  وحتذيرات  روســيا  تشنها 
املسؤولني  ونداءات  اإلســرائيلية 

األوكرانيني.
وبحسب صحيفة “نيويورك تاميز”، 
فإن اليهود احلاســيدمي يشــقون 
مدينة  وهي  أومان،  نحو  طريقهم 
وســط أوكرانيا ألداء شعائر احلج 

التقليدية “روش هشانا”.
“روش  بعيــد  اليهــود  ويحتفــل 
هشانا” في مختلف أنحاء العالم 
اجلديدة  العبريــة  الســنة  برأس 
لكنهم يقصدون أومان األوكرانية 

ناخمان،  احلاخام  قبر  لزيارة  حتديدا 
بريســلوف  حركــة  مؤســس 

الهسيدية.
ويصادف رأس السنة العبرية هذا 
العام الفترة ما بني 25 ســبتمبر 

إلى 27 من الشهر ذاته.
ورغم ويــالت احلرب وعــدم وجود 
رحالت جوية مباشرة بني إسرائيل 
4000 حاج  وأوكرانيا، وصل نحــو 
بالفعل من إسرائيل وحدها، ومن 
املرجح أن ترتفع األعداد إلى 5000 
أو أكثــر، وفقا للمتحدث باســم 
آلون  اإلســرائيلية،  اخلارجية  وزارة 

الفي. 
وقــال الفي إن هــذه األرقام مجرد 
تقديرات، مضيفا أنه من الصعب 

حتديد رقــم دقيق؛ ألنــه ال توجد 
رحالت جوية مباشرة من إسرائيل 
إلى أوكرانيا، إضافة إلى أن احلجاج 
احلدود  عبــر  يســافرون  يزالون  ال 
األوكرانية من الــدول اجملاورة مثل 

بولندا ورومانيا ومولدوفا. 
وقال احلجاج املوجودون بالفعل في 
أومان لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
إنهــم بالكاد شــعروا بآثار احلرب 
هناك باســتثناء عمليات تفتيش 
أمنيــة أكثر صرامــة عند نقاط 
التفتيش وعند مدخل قبر احلاخام. 
وحــذر مســؤولون إســرائيليون 
وأوكرانيــون من إطــالق صواريخ 
خالل  املنطقــة  علــى  روســية 
أن  ورغــم  األخيــرة.  األســابيع 

والشرق  اجلنوب  تتركز في  املعارك 
األوكرانــي، لكن املدن الوســطى 
ليست آمنة متاما مثل مدن البالد 

الغربية.
فــي األســبوع املاضــي، اتهــم 
روســيا  االوكرانيون  املســؤولون 
بقصــف صاروخــي ضرب ســدا 
لتخزين امليــاه بالقرب من مدينة 

كريفي ريه في وسط أوكرانيا.
وفي يوليــو، أصابت صواريخ كروز 
الروسية مركزا للتسوق واستوديو 
مبدينة  أفــراح  وقاعــة  للرقــص 
كيلومتر   160 بعد  على  فينيتسا 
أومان، مما أســفر عن  فقط مــن 

مقتل 23 مدنيا على األقل.
األوكرانيــة  الســفارة  وحثــت 

إســرائيل في منشــور على  في 
فيســبوك هذا الشهر: “أرجوكم 
الروســية  جتنبوا احلج. الهجمات 
املستمرة تســبب خطرًا حقيقًيا 

على حياتكم!”.
وفــي حتذيــر ســابق صــدر يوم 
السادس  سبتمبر، حثت السفارة 
احلجــاج علــى الصالة مــن أجل 
“عودة السالم إلى أوكرانيا وجتديد 
احلج املبارك” بــدال من زيارة أومان 

هذا العام.
التحذيــر: “عندما ال  وجــاء فــي 
تتوقف أصــداء انفجــارات العدو 
الروســي على أوكرانيــا، يجب أن 

نعتني بأنفسنا”.
كما نصحت احلكومة اإلسرائيلية 

أوكرانيا  في  املتواجدين  مواطنيها 
باملغادرة على الفور، قائلة إن الوضع 
املتقلب يشــكل “خطرا  األمنــي 

حقيقيا ومباشرا على احلياة”.
املتحدة  الواليــات  دعــت  كذلك، 
عدم  إلى  األميركيــني  املواطنــني 
الســفر إلى أومان لالحتفال بعيد 

“روش هشانا”.
التي يتم  األولى  املرة  وليست هذه 
فيها حتذير اليهود احلاسيدمي. ففي 
ســبتمبر من عــام 2020، منعت 
األوكرانيــة آالف احلجاج  احلكومة 
من دخول البالد بســبب تفشــي 
وباء كوفيد19- بعد أن احتشــدوا 
على حدودها، ال ســيما من جانب 

بيالروس.

متجاهلين التحذيرات.. آالف اليهود يتدفقون نحو أوكرانيا للحج

 مخاوف دولية من تكرار (مذبحة 2019(
 بعد قطع كبير لالتصاالت واالنترنت

جراء اشتداد االحتجاجات في ايران 
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1232
التاريخ: 2022/9/22

مناقصـة رقم )36(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
1- تبطني نهر ال بو ناصر املتفرع من امين مشروع الغدير في قضاء الهالل.

2- تاهيل محطة الكوثر اإلروائية في الصوب الثاني/ الهالل

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتضمن االعمال فيه بتبطني نهر ال بو ناصر املتفرع 
من امين مشــروع الغدير في قضاء الهالل وكذلــك القيام بتاهيل محطة الكوثر االروائية في 
الصــوب الثاني من الهالل من خالل جتهيز وتنصيب مضخــة كهربائية متكاملة ومتضمنة 
احملــرك )بقدرة 280 كيلو واط( واملضخة واخلنزيرة وغيرها مــن احمللقات، وتتضمن ايضا صيانة 
ونصب مضخة كهربائية مترتبة )عدد/2( من املضخات املوجودة ، وكل ما يلزم الجناز املشــروع 
ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة 

ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي 
من الساعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو 

موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 

الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ ثامنة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهليــة القانونية: وتشــتمل على كل مــن تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )113,000,000( دينار )مائة وثالثة عشر 

مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة.
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس كهرباء وبعقود رسمية صادر عن نقابة املهندسني العراقية كما يتوجب على 
مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ان الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي 

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هــي )1،498،228،000( دینار )مليــار واربعمائة وثمانية 
وتســعون مليون ومائتان وثمانية وعشــرون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )360( يوماً.
 6. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يــوم االربعاء املصادف 
2022/9/28، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )150،000( دينار )مائة وخمســون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل 

الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان 
موعد عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االثنني املصادف 2022/10/17 
إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبــني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في 
نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في 
املناقصة سيكون في الســاعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/10/10 في 
مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن 
ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية 
وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه 
وشروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )21،000،000( دينار )واحد 
وعشــرون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصــرف معتمد في العراق ملصلحة 

جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية 

االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب 
بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية 

املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه 
سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من 
قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع 

الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص 

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 
التأكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20% أو 

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1231
التاريخ: 2022/9/22

مناقصـة رقم )35(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 

متويل تنمية األقاليم
1- انشاء جسور سيارات عدد )8( مع4 جسور مشاة في مناطق متفرقة في قضاء الرميثة«.

2- انشاء جسور سيارات عدد )3( على )نهر السوير عدد/2( و )مبزل D5 عدد/1( وجسور مشاة عدد 
)3( على )مبزل القزويني( و )ذنائب نهر السوير( و )نهجر احلجيمي(«/ الكرامة.

3- انشاء جسور سيارات في مناطق متفرقة في قضاء اجملد«.
4- انشاء 9 جسور لعبور السيارات على انهر متفرقة مع انشاء جسور مشاة عدد )3( على مبزل 
الرميثة ومبزل التصريف ونهر الكسرة مع انشاء عبارة انبوبية عدد )3( عند تقاطع انهر فرعية 
من نهر العوجة مع املبازل مع انشــاء قنطرة صندوقيــة على نهر العوجة ومعاجلة تقاطع نهر 

املهيشل مع املبزل«/ الوركاء.

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع يتوزع اربع اقســام، تتلخص اعمال املشروع بانشــاء عدد من جسور 
السيارات وجسور املشاة وكذلك انشاء عبارات انبوبية وانشاء قنطرة صندوقية في مواقع متفرقة 
من الرميثة والوركاء واجملد والكرامة ، وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية 

احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ خامسة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )255,000,000( دينار )مائتان وخمسة وخمسني 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة . 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني(+ مهندس مدني+ مهندس ميكانيك وبعقود رسمية صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما 
يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ان الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة لتنفيذ املشروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها اال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي 

االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )3،398،810،000( دینار )ثالثة مليــارات وثالثمائة وثمانية 
وتسعون مليون وثمامنائة وعشرة االف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )360( 

يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/28، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد عقد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االثنني املصادف 2022/10/17 إن العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنــوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحــاً من يوم االثنني املصــادف 2022/10/10 في مبنى دائرة العقــود احلكومية في املثنى ان كل 
العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي 
يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل 
عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكــون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابــا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصــدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)48،000،000( دينار )ثمانية واربعون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من 

عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 



5 اعالن

جمهورية العراق 
الشركة العراقية النتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)373(

العدد/3223
التاريخ/2022/9/25

اعالن

تعلن الشــركة العراقية النتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)36 طــن( قابلة للزيــادة والنقصان واخملزونة في معمــل تنقية البذور في ابي غريــب . فعلى الراغبني 
باالشــتراك احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشــر من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/10/9 مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغــة )3,000,000(ثالثة ماليني دينار 
لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء 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 خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريــخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض أجور تخزين بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشــركة بيع املال للمرة 

الثانية.
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3%باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل واي 

مصاريف أخرى.
عـ. املدير املفوض
باسل محمد صالح

جمهورية العراق 
الشركة العراقية النتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)373(

العدد/3223
التاريخ/2022/9/25

اعالن

تعلن الشــركة العراقية النتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)36 طــن( قابلة للزيــادة والنقصان واخملزونة في معمــل تنقية البذور في ابي غريــب . فعلى الراغبني 
باالشــتراك احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشــر من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/10/9 مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغــة )3,000,000(ثالثة ماليني دينار 
لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء 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 خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريــخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض أجور تخزين بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشــركة بيع املال للمرة 

الثانية.
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3%باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل واي 

مصاريف أخرى.
عـ. املدير املفوض
باسل محمد صالح

جمهورية العراق 
الشركة العراقية النتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)371(

العدد/3225
التاريخ/2022/9/25

اعالن

تعلن الشــركة العراقية النتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)150طن( قابلة للزيادة والنقصان واخملزونة في فرع الشركة في نينوى . فعلى الراغبني باالشتراك احلضور 
الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشــر من صباح يوم االثنني املوافق 2022/10/3 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )16,000,000(ستة عشر مليون دينار لغرض املشاركة 
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 خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريــخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض أجور تخزين بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشــركة بيع املال للمرة 

الثانية.
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3%باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل واي 

مصاريف أخرى.
عـ. املدير املفوض
باسل محمد صالح

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 21
التاريخ: 2022/9/21

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون 
بيــع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
االشــتراك باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية الكوت خــالل مدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية 
اصلية زائد مصورة وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي 
متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من 
مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد 

اخلطي بإبرام العقد خالل )30( يوم... 
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 22
التاريخ: 2022/9/21

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك 
باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية الكوت خالل مــدة 30 يوما تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من 
القيمة املقــدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة 
وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا 
في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر 
واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنســبة 2% من مبلــغ اإلحالة القطعية 
ويلزم املستأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل 

)30( يوم... 
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 24
التاريخ: 2022/9/21

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك 
باملزايــدة مراجعة مديريــة بلدية الكوت خالل مدة 30 يــوم تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من 
القيمة املقــدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة 
وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا 
في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر 
واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنســبة 2% من مبلــغ االحالة القطعية 
ويلزم املستأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل 

)30( يوم... 
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

االثنني 26 ايلول 2022 العدد )4979(
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مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة70418 م2مكتب رقم )4( العمارة التجارية1

سنة واحدة70425 م2مكتب رقم )11( العمارة التجارية2

سنة واحدة70429 م2مكتب رقم )15( العمارة التجارية3

مشتل على القطعة املرقمة 4
سنة واحدة252844*30 م1605/52 م38 اخلاجية

مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة240*3 م2كشك رقم )8( قرب شركة التامني الوطنية1

سنة واحدة53 م2كشك رقم )17( شارع املكاتب )البناء جاهز(2

سنة واحدة22855*3 م2كشك منطقة الكفاءات شارع سيد هاشم3

سنة واحدةاول مرة1،5*3 مكشك العزة اجلديدة كتف نهر الدجيلي4

5
كشك العزة اجلديدة نهاية الشارع املؤدي الى 
اجلسر االحدب من جهة اليمني عرض الرصيف

 4 م2
سنة واحدة2310*3 م2

كشك الفالحية على شارع بعرض 20 م 6
سنة واحدةاول مرة1،5*3 مورصيف بعرض 40 م

مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع العقار وموقعهت

ثالث سنوات503004 م2محل رقم )77( احلي الصناعي/ املرحلة الثانية1

محل رقم )6( خلف معارض السيارات في احلي 2
سنة واحدة50365 م2الصناعي

محل رقم )5( خلف معارض السيارات في احلي 3
سنة واحدة52/5368 م2الصناعي

ثالث سنوات50893 م2محل رقم )20( حي الصناعي/ احلرفيني4

ثالث سنوات50898 م2محل رقم )25( حي الصناعي/ احلرفيني5



اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
الدولية  “بالتس”  تقرير وكالــة  توقع 
أن تشــهد  النفطية،  للمعلومــات 
آســيا منوا فــي الطلب يزيــد على 
مليون برميــل يوميا في 2023، فيما 
يــزداد تدفــق النفط الروســي إلى 
إحياء  تأخر  مرجحــا  والصني،  الهند 
الطلب اآلســيوي علــى النفط إلى 
 ،2023 مستويات ما قبل الوباء حتى 
حيث إن توقعات االســتهالك األسوأ 
من املتوقع في الصــني على خلفية 
اإلغالق الناجم عن الوباء ســيعوض 

املكاسب.
وأكــد أن الطلــب الصينــي علــى 
النفط متزامن مــع مخاوف الضيق 
من عمليات اإلغــالق التي ال تنتهي 
االســتهالك  في  التأثير  وســيكون 
الكلي للخام في آسيا هائال ونتيجة 
لذلك ســيكون مــن الصعب على 
الطلب اآلســيوي علــى النفط هذا 
العــام أن يرتفع إلى املســتوى الذي 

رأيناه عام 2019 قبل الوباء.
وتوقــع التقريــر أن ينمــو الطلــب 
اآلســيوي على النفط مبقــدار 510 
آالف برميل فــي اليوم في 2022 بعد 
بســبب  أخرى  مرة  باخلفض  تعديله 
الصني بشــكل أساســي، لكن من 
املتوقع أن يرتفع منو الطلب في آسيا 
مرة أخرى فوق مليون برميل في اليوم 
في 2023، حيــث يبدأ محرك الصني 
في العودة إلى طبيعته، وهو ما ميثل 

45 في املائة من النمو اإلقليمي.
وســجلت أســعار النفــط اخلــام 
انخفاضات حادة في ختام األســبوع 
الركود  مخــاوف  بســبب  املاضــي 
وضعف الطلــب العاملي، خاصة مع 
رفع الفائدة األمريكية وزيادة توقعات 
الركــود احملتملة، حيث خســر اخلام 
األمريكي 6.1 فــي املائة بينما تراجع 
خام برنت 5.3 في املائة على أســاس 
أسبوعي، وسجل مؤشر الدوالر أعلى 
مستوى في عقدين ما يضغط على 

النفط.
وأضاف، أنه مع ذلك ال يزال هناك خطر 

حدوث مزيــد من التعديــل النزولي 
بســبب اإلغالق املتقطع للصني ومع 
الركــود االقتصادي  تزايد اخملاوف من 
العاملــي واإلقليمي، وإضافة إلى ذلك 
واجهت عمليــة اإلنعاش االقتصادي 
العاملي عدة حواجز هــذا العام ومن 
ارتفاع معدالت  التحديــات  بني هذه 
التضخــم والتداعيــات الســلبية 

املستمرة للحرب في أوكرانيا.
واعتبــر التقريــر أن ارتفاع أســعار 
عقــد مهمــة صانعــي  الطاقــة 
السياســة اآلســيويني فقــد أجبر 
على  التركيز  علــى  املركزية  البنوك 
احتواء التضخم حتى مع اســتمرار 
الطلب في مواجهة مشــكلة جتدد 

الوباء في أجزاء كثيرة من املنطقة.
من جانبه، أوضح تقرير “أويل برايس” 
اخلام  النفــط  أســعار  أن  الدولــي، 
تراجعت بنسبة 5 في املائة مع تراجع 
املؤشــر األمريكي إلى أدنى مستوى 
منذ يناير على خلفية اخملاوف املتزايدة 
االقتصادي  النمــو  تباطــؤ  بشــأن 

والركود الذي يلوح في األفق.
وأشــار إلى تفوق اخملــاوف من تباطؤ 
ركود  وســط  النفط  علــى  الطلب 
محتمل على تصعيد احلرب الروسية 
في أوكرانيا الفتا إلى قفزة ســابقة 
في أســعار النفط اخلام جاءت عقب 
الروســي فالدميير بوتني  الرئيس  قرار 
“تعبئــة جزئية” لـــ300 ألف جندي 
إلرسالهم للقتال في أوكرانيا، وذلك 
في أول جتنيد جماعي في روسيا منذ 

احلرب العاملية الثانية.
وركز على تأثير قوة الدوالر واشــتداد 
اخملــاوف من حــدوث ركود مــع قيام 
البنوك املركزية الرئيسة برفع أسعار 
التضخم  حملاربة  أخــرى  مرة  الفائدة 
حيث رفع بنك االحتياطي الفيدرالي 
ســعر الفائــدة الرئيس مبقــدار 75 
نقطة أســاس أخرى للمــرة الثالثة 
على التوالي، كما شهد اليوم التالي 
رفع بنك إجنلترا أسعار الفائدة مبقدار 
50 نقطة أساس إلى 2.25 في املائة، 
األزمة  بداية  أعلى معدل منــذ  وهو 

املالية 2008. ونــوه التقرير إلى اجتاه 
النفط اخلــام هبوطيا بعد انخفاض 
الرغبــة في اخملاطرة في الســوق مع 
تأكيد “ساكســو بنك” أن القلق من 
النمــو قــد زاد قليال، حيث اســتمر 
معتبرا  االرتفاع،  في  والعوائد  الدوالر 
أن االقتصاد العاملي والسوق النفطية 
اجتــازا ربعا صعبا وذلــك في الوقت 
النمو  الذي يتم فيه تسعير مخاطر 
حيث مت ترك الســوق للقلق بشــأن 
تأثير خفــض العرض الناجت عن حظر 
االحتاد األوروبي علــى النفط والوقود 

الروســيني، فضال عن انعكاس جزئي 
لبيــع الواليات املتحــدة 180 مليون 

برميل من إنتاجها.
النفط  املعنويات في أسواق  أن  وذكر 
األخيرة  األسابيع  كانت هبوطية في 
بسبب خطر تصعيد احلرب بني روسيا 

وأوكرانيا.
“الفيدرالي  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
بوعــده مبعاجلة  أوفــى  األمريكــي” 
التضخم بقوة ورفع أســعار الفائدة 
إلــى أعلى مســتوى لهــا منذ عام 
2008 برفــع 75 نقطــة أســاس ما 

يؤكد مخاوف احملللــني من أن هدفه 
األساســي لكبح التضخم ســوف 
يتجاوز أي مخــاوف متعلقة بالنفط 
ومع ذلك أدى التصعيد هذا األسبوع 
في احلرب الروســية - األوكرانية إلى 
جتدد اخملــاوف من خفــض اإلمدادات 
الروســية التي جنبا إلــى جنب مع 
األخبار عن فتــح الصني أخيرا ملدنها 
بعد عدة أشــهر مــن اإلغالق حيث 
األقل  على  الهبوط  تصدت لضغوط 

في الوقت احلالي.
وذكــر أن االحتاد األوروبــي يعد حزمة 

العقوبات الثامنة لروســيا مع توقع 
ضم روســيا ألجزاء من شرق أوكرانيا 
حاليا  التي جترى  االســتفتاءات  بعد 
فيما يتطلع االحتاد األوروبي إلى وضع 
حزمــة عقوبــات أخرى من شــأنها 
أن تضــع قيــودا أكثــر صرامة على 
وتنفذ  الفائقة  التكنولوجيا  صادرات 
مستوى  على  النفط  ألسعار  سقفا 

اجملموعة.
وتوقع التقرير أن يقوم لالحتاد األوروبي 
املتحــدة من قواعد  الواليات  بإعفاء 
الكربون حيــث يعفي االحتاد األوروبي 
الواليــات املتحدة مــن ضريبة حدود 
الكربــون التي من املتوقع أن تبدأ في 
للواليات  يكــون  أن  2026 شــريطة 
املتحدة املســار نفســه مــن حيث 

خفض االنبعاثات.
وأشــار التقرير إلى أنه مبجرد توقف 
إصدار احتياطي البترول االستراتيجي 
األمريكــي من املتوقــع أن تضاعف 
مصافــي التكرير األمريكية شــراء 
الرخيص من  الكندي  الثقيل  النفط 

ألبرتا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
في ختام األسبوع املاضي، انخفضت 
أســعار النفط خالل تــداوالت أمس 
األول على نحو واســع النطاق وذلك 
 في ظل اخملاوف بشأن الطلب العاملي 

نتيجة إشارات الركود احملتملة. 
يأتي ذلك في أعقاب قرار االحتياطي 
الفيدرالي وغيره من البنوك املركزية 
سياســاتها  شــددت  العاملية  التي 
النقدية برفــع ملحوظ في معدالت 
الفائدة بشــكل تدريجي، وتثير هذه 
القرارات اخملاوف بشأن ركود االقتصاد 
العاملي ما يؤثر بدوره سلبا  في الطلب 
على الســلع واخلدمات وكذلك على 

اإلنفاق. 
وعلــى صعيــد التــداوالت، هبطت 
العقــود اآلجلــة خلــام “ناميكــس” 
األمريكي تسليم  نوفمبر بنسبة 6.1 
في املائــة، إلــى   78.4 دوالر للبرميل.  
وانخفضــت العقــود اآلجلــة خلام 
 5.3 “برنت” تســليم نوفمبر بنسبة 

في املائــة،  إلــى 85.6 دوالر للبرميل.  
وتراجعت عقود أقرب استحقاق خلام 
برنت واخلام األمريكي 3.78 في املائة، 
و5.37 في املائــة، على الترتيب خالل 

األسبوع املنصرم.
وســجلت األســهم العامليــة أدنى 
مستوى في عامني، اجلمعة، في حني 
سجل مؤشــر الدوالر أعلى مستوى 

في عقدين، ما يضغط على النفط.
مــن جانب آخر، ارتفــع إجمالي عدد 
أجهزة احلفر النشــطة في الواليات 
املتحــدة بواقــع حفــار واحــد هذا 
إجمالي عدد  ارتفع  األســبوع، حيث 
احلفارات إلى 764 هذا األسبوع - 243 
منصة أعلى من عــدد احلفارات هذه 

املرة في 2021.
وأشــار تقرير شــركة “بيكــر هيوز” 
األمريكية املعنية بأنشطة احلفر إلى 
ارتفاع احلفارات النفطية في الواليات 
املتحــدة مبقدار ثالثة هذا األســبوع 
لتصــل إلــى 602، بينمــا تراجعت 
حفارات الغاز مبقــدار اثنني إلى 160 
وبقيت احلفارات املتنوعة على حالها 

عند اثنني.
ولفت إلــى زيادة عــدد احلفارات في 
حــوض بيرميان من حفــار واحد إلى 
بينمــا بقيت  344 هــذا األســبوع 
احلفارات في إيجــل فورد على حالها 
عند 72 فيما سجلت حفارات النفط 
والغاز في بيرميــان 84، موضحا أنه 
أثنــاء ارتفاعــه عاما بعــد عام ظل 
احلفر النشط في بيرميان بالقرب من 

املستوى احلالي منذ منتصف مايو.
ونوه إلى بقــاء إنتاج النفط اخلام في 
الواليات املتحدة في حالة ركود عند 
لألســبوع  يوميا  برميل  مليون   12.1
الرابع على التوالي لألسبوع املنتهي 
في 16 سبتمبر ، وفقا آلخر تقديرات 

إدارة معلومات الطاقة األسبوعية.
وأشــار التقرير إلى زيادة مســتويات 
اإلنتاج في الواليات املتحدة 400 ألف 
برميــل يوميا حتى اآلن هــذا العام، 
وزادت 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة 

بالعام املاضي.

بغداد ــ الصباح الجديد :
الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنت 
انخفاض  األحد،  امس  األمريكية، 
الى  النفطية  العــراق  صــادرات 
أمريــكا رغم تصديــر 200 ألف 
برميــل يوميــا خالل األســبوع 

املاضي.
وقالــت اإلدارة في تقريــر لها إن 
“متوسط االستيرادات االمريكية 
من النفط اخلام خالل االســبوع 
املاضي من تسع دول بلغت 6.065 
مرتفعة  يوميــا  برميــل  ماليني 
مبقدار 830 الف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي ســبقه والذي بلغ 
5.235 ماليني برميل يوميا”.

وأضافــت أن “صــادرات العــراق 
بلغت معدل  النفطية ألمريــكا 
120 ألف برميل يوميا االســبوع 
املاضي، منخفضة عن األســبوع 
فيه  بلغت  الــذي  الذي ســبقه 
الصــادرات النفطيــة ألمريــكا 

معدل 343 الف برميل يوميا”.

كما أشارت إلى أن “اكثر اإليرادات 
األسبوع  خالل  ألمريكا  النفطية 
ومبعدل  املاضي جاءت مــن كندا 

يومياً،  برميل  3.868 ماليــني  بلغ 
الف   855 املكسيك مبعدل  تلتها 
برميــل يومياً، وبلغــت االيرادات 
النفطية من الســعودية مبعدل 
489 الف برميــل يومياً، ومن ثم 
االكوادور مبعــدل 319 الف برميل 

يومياً”.
لــإدارة، فــإن “كميــة  ووفقــاً 
االستيرادات األمريكية من النفط 
اخلام مــن كولومبيا بلغت مبعدل 
212 الف برميــل يومياً، فيما لم 
ترينداد  تســتورد اي كمية مــن 

توباغو وروسيا ونيجيريا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طلبت غرفــة الصناعة والتجارة 
األملانيــة من احلكومــة األملانية 
اإلســراع في التحول مــن الغاز 
الطبيعــي إلى النفــط أو الغاز 

املسال في تشغيل املصانع.
وقال رئيــس الغرفة بيتــر أدريان 
لـ”األملانيــة “انفجــار األســعار 
واالختناقــات في إمــدادات الغاز 
الطبيعي حتولوا إلى خطر جتاري ال 
ميكن التنبؤ بعواقبه. التحول من 

الغاز إلى النفط أو الغاز املســال 
ميكن أن يساعد كثيرا من املصانع 
في ظل هذا الوضع لتجاوز فصل 

الشتاء”.
وأشــار أدريان إلى أن الســلطات 
تطلب عادة تصاريح شاملة تضم 
تقارير عند “تغيير نوعية الوقود”، 
يســتلزم  اإلجراء  هذا  أن  وأوضح 
شــهورا ، وحذر من أن كثيرا من 
الشــركات لم تعــد متتلك هذا 
الوقــت، إذا كانت تريد أال تختفي 

من السوق.
ومن جانبه دعا احتــاد الصناعات 
األملانيــة لإســراع مــن عملية 
إصدار التصاريح، وأوضح في بيان: 
“اإلجراءات تستغرق في املتوسط 

عاما على األقل.
وشــدد  الوقت”،  هذا  لدينا  ليس 
على ضرورة أن يكون هناك “إسراع 
واضح في إصدار جميع التصاريح 
ســرعة  بأقصــى  الصلــة  ذات 

ممكنة”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضــت املبيعات النقدية من 
الدوالر بشــكل كبير فــي مزاد 
فيما  األحد،  امس  املركزي،  البنك 

ارتفعت احلواالت اخلارجية.
وذكر مصدر صحفــي ، أن البنك 
املركزي باع اليوم خالل مزاده لبيع 
 200 االمريكــي،  الدوالر  وشــراء 
مليــون، و 150 الف دوالر أمريكي 
غطاها البنك بسعر صرف اساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
الشراء  املصدران عملية  واضاف  
املصارف  قبل  من  للدوالر  النقدي 
انخفضت بشكل كبير من قيمة 
املبيعات اإلجمالية لتصل إلى 10 
ماليــني و 850 الفــاً، فيما ذهبت 

189 مليونا و  البالغــة  البقيــة 
300 الــف دوالر لتعزيــز االرصدة 
في اخلــارج على شــكل حواالت 
واعتمــادات. وأشــار املصدر، إلى 

بتلبية طلبات  قام  31 مصرفا  ان 
اخلارج، و ستة  االرصدة في  تعزيز 
مصارف لتلبية الطلبات النقدية، 

إضافة الى 71 شركة توسط.

الطلب اآلسيوي على النفط مرشح للنمو
 بمقدار مليون برميل يوميا في العام المقبل

يبقى في اطار 510 آالف برميل خالل السنة 

أكثر من 200 ألف برميل يوميا ..

 انخفاض صادرات العراق
 النفطية ألمريكا في اسبوع

ألمانيا: أوساط صناعية تطالب اإلسراع في 
التحول من الغاز الطبيعي لمصادر أخرى

انخفاض كبير في المبيعات النقدية
من الدوالر للبنك المركزي العراقي
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7 اعالن

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين 
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد:1072\ش\2022 
التاريخ:2022/9/25 

اعالن
الى املدعى عليه\ فارس حمادي 

خلف 
بتاريــخ 2022/9/25 أصدرت محكمة 
تكريت  فــي  الشــخصية  األحــوال 
بحقك حكمــا غيابيا يقضي )احلكم 
بإيقــاف والية املدعى عليه على ابنته 
)امنة( ونصب طليقته املدعية اسراء 
تبليغك  تقــرر  لذا  شــيخان  جليوي 
بصحيفتــني محليتني وفي حال عدم 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
والتمييز خالل مدة  لالعتراض  قانونيا 
أقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي 
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

اعالن
الى املتهم/ املفوض/ 

صالح محسن شحاذة طه
محل العمل/ مديرية دفاع مدني 

محافظة االنبار
العنوان/ االنبار

مبــا انك متهم وفق احــكام املادة )5( من 
قانون ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
تبليغك  اقتضى  اقامتك  وجملهولية محل 
بواســطة هذا االعالن على ان حتضر امام 
الثالثة  الداخلــي  االمن  قــوى  محكمة 
املنطقة الثالثة خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوما اعتبــارا من تاريخ تعليق هذا االعالن 
في محــل اقامتك وجتيــب على التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك ســوف 
جتري محاكمتك غيابيا اســتنادا الحكام 
املواد )65 و66( من قانون اصول احملاكمات 
اجلزائية لقــوى االمن الداخلــي رقم 17 

لسنة 2008.
اللواء احلقوقي
علي حمود عباس
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي 
الثالثة
املنطقة الثالثة

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين 
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد:260\ش\2021 
التاريخ:2021/12/23 

اعالن
الى املدعى عليه\ عالء ذياب ضاري 
أصــدرت   2021/12/23 بتاريــخ 
في  الشــخصية  األحوال  محكمة 
تكريت بحقك حكما غيابيا يقضي 
املدعية  وبني  بينك  )بالتفريق للضرر 
عروبــة محمود ســليمان( لذا تقرر 
وفي  محليتني  بصحيفتني  تبليغك 
احملكمة  هــذه  الى  حضــورك  عدم 
ارســال من ينوب عنــك قانونيا  او 
مدة  خــالل  والتمييــز  لالعتــراض 
أقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشر 
في الصحف يعتبر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات .
القاضي 
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 2463/ب/2022
التاريخ:2022/9/22

الى/اعالن
الى املدعى عليه )كامل علي جالب(.

 بناءا علــى الدعوى البدائيــة املرقمة 
أعاله واملقامة من قبــل املدعي )رحيم 
خالوي كلهــام( واملتعلقة بالدين مببلغ 
)68,425,000( ثمانيــة وســتون مليون 
واربعمائــة وخمســة وعشــرون الف 
وجملهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
محليتني  صحيفتني  بواســطة  اعالنا 
املوافق 2022/10/9  املرافعة  على موعد 
وفي حال عدم حضوركم او ارســال من 
ينوب عنكم قانونا ســتجري بحقكم 

غيابيا وفق األصول
القاضي
ازهر علي فرج

جمهورية العراق 
الشركة العراقية النتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)375(

العدد/3220
التاريخ/2022/9/25

اعالن

تعلن الشــركة العراقية النتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)70 طــن( قابلــة للزيادة والنقصــان واخملزونة في معمل تنقيــة البذور في احلويجــة . فعلى الراغبني 
باالشــتراك احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من صباح يوم االربعاء 
املوافق 2022/10/5 مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )6,000,000(ســتة ماليني دينار 
لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء 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 خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة( .

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريــخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض أجور تخزين بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشــركة بيع املال للمرة 

الثانية .
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3%باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل واي 

مصاريف أخرى .
عـ. املدير املفوض
باسل محمد صالح

جمهورية العراق 
الشركة العراقية النتاج البذور 

مساهمة مختلطة 
اجلهة القطاعية-/وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)374(

العدد/3222
التاريخ/2022/9/25

اعالن

تعلن الشــركة العراقية النتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات بذور احلنطة وبكمية 
)75 طــن( قابلة للزيــادة والنقصان واخملزونة في معمــل تنقية البذور في نهر ســعد . فعلى الراغبني 
باالشــتراك احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشر من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/10/6 مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )6,000,000(ســتة ماليني دينار 
لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء 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 خالل مدة)7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة( .

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريــخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض أجور تخزين بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشــركة بيع املال للمرة 

الثانية.
- يتحمل أجور الداللية بنسبة 3%باملائة من بدل البيع وكذلك أجور نشر اإلعالن مع أجور التحميل واي 

مصاريف أخرى.
عـ. املدير املفوض
باسل محمد صالح

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 23
التاريخ: 2022/9/21

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة استنادا  لقانون 
بيــع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
االشــتراك باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية الكوت خــالل مدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية 
اصلية زائد مصورة وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي 
متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من 
مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد 

اخلطي بابرام العقد خالل )30( يوم... 
م-ر مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 13
التاريخ: 2022/9/21

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة استنادا  لقانون 
بيــع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
االشــتراك باملزايدة مراجعــة مديرية بلدية الكوت خــالل مدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية 
اصلية زائد مصورة وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي 
متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة 2% من 
مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق االحالة بالتعهد 

اخلطي بإبرام العقد خالل )30( يوم... 
م-ر مهندسني
علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

اعالن
الى املتهم / ع.ط/ فريد عواد عباس عبد االمير

محل العمل/ مديرية دفاع مدني محافظة االنبار
العنوان/ محافظة االنبار/ الرمادي

مبا انك متهم وفق احكام املادة)5(من قانون ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل وجملهولية محل اقامتك 
اقتضى تبليغك بواسطة هذا االعالن على ان حتضر امام محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة املنطقة 
الثالثة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن في محل اقامتك وجتيب على 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65 و66( 

من قانون اصول احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008..
اللواء احلقوقي
علي حمود عباس
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة
املنطقة الثالثة
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مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة2،5233 *3 م2كشك مقابل كراج بغداد املوحد1

كشك انوار الصدر على شارع بعرض 2
سنة واحدةاول مرة1،5 *3 م402 م ورصيف بعرض 4 م غير منفذ

3
كشك الشارع الفرعي بالقرب من 
شارع 30 في اخلاجية على شارع 
بعرض 15 م ورصيف بعرض 4,30 م

سنة واحدةاول مرة1،5 *3 م2

مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع امللك وموقعهت

 كشك حي اجلهاد السفحة على شارع1
سنة واحدةاول مرة2*3 م2بعرض 30 ورصيف بعرض 4م )مكتب داللية(

سنة واحدة900_____محل رقم 27/ احلي الصناعي احلرفيني2

3
مشتل على جزء من القطعة املرقمة 
11446/2 م44 السفحة )لغرض انشاء 

مشتل(
ثالث سنواتاول مرة50م2

سنة واحدة376_____ورشة رقم )3( املعارض القدمية في داموك4
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وأقرب  وباألسى،  بالســواد  ملفعة  عقود 
والغرائبية  الفجائعيــة،  الفانتازيــا  إلى 
النهج  السحرية، فقد ســارت على هذا 
الغرائبي الســحري فــي عديد قصصها 
التي ضمتها مجموعتها القصصية هذه 
)إنزالق( والســيما قصتها )حكايات رجل 
ال ينام( واحلكايات اخلمس املتفرعة عنها، 
حيث تنقل للقارئات والقراء)حكاية وجه( 
ومن ثم )حكاية رغبات(، لتثلثها بـ)حكاية 
وليمة(، ورابعة احلكايات )حكاية الطيور(، 

وأخيراً )حكاية بيت(.
في القصص التي اشــتملت عليها هذه 
اجملموعــة ) إنــزالق( حكايــات وجد وحب 
وصبابــة، لكــن تأتي النهايــات صاعقة 
ومدمــرة، فذاك ألذي نســي أو تناســى 

حبيبتــه ســنوات وســنوات، تركها في 
الوطــن ألذي غادره، وبعد ألٍي وبعد أن عّب 
مــن اللذائذ ما عب، يحــاول إعادة أواصر 
احلب التــي ذوت - عند احلبيبة التي كانت 
والنسيان،  الهجر  يوما- بسبب ســنوات 
ولعلها االنشغال بنساء أُخر، إذ ظهر رقم 
غريب على شاشــة الهاتف، كان صاحبه 
يواصــل االتصال بصاحبــة الرقم بإحلاح 
وإحلاف، سائالً إياها، كيف أنت، أنا.. أما زلت 

تذكرينني؟.
ترى هل نســيته يوما كي تذكره اآلن؟ يا 
للسؤال السخيف، وألنها ما عادت تثق به 
ألذي تركها ملصيرها تواجهه وحدها،  هو 
وعلى الرغــم من أنه قرر العودة، وااللتقاء 
بهــا، ولعله يتــزوج بها ومنهــا، إال أنها 
رأت فيــه ذكرى ماضية طواها النســيان 

والهجران٠
» وهي تواصــل اإلنصات إليه، ســمعت 
تكسرات قلبها، وأدركت أن حالة اإلنعاش 
التي أجرتها له ليست بقادرة على إحياء 

ميت، مضى على موته عشرون عاما. 
جاهدت أن توصل صوتها إليه، وحني صار 

بوسعها ذلك شعرت بجنائزية نبرته: 
)..( أنهــت املكاملة وتركــت هاتفها على 
الطاولة، ولم تعد جتيــب على أي اتصال 

يأتيها منه!« ص٨٥.
قصص احلــب في هذه اجملموعــة )إنزالق( 
تأتــي ذوات نهايــات صادمة مأســاوية، 
رأينا النهاية  متوجة باخليبة واخلذالن، فإذ 
املأســاوية للقصة آنفة الذكر )مرآة( فإن 
قصــة )تعويذة إلســتمالة قلــب إمرأة( 
حتدثنــا فيهــا القاصــة املبدعــة إلهام 
عبد الكرمي، عن قصة حــب لزميلني أيام 
الدراســة اجلامعية، هو ما باح – خلجالته 
- بأشــواقه لها، بــل باح بهــا للجدران 
واألشــجار ومقاعــد الدراســة، حملت 
زميلتــه يوما وهي الشــاعرة، مجموعة 
أشعارها العاشــقة، وهو الرسام األديب، 
عّله يرســم لها لوحة، ألنها تروم نشرها، 
مؤكدة له - عله يفهم- إن أشعارها بوح 
عاشــقة، لعل ذلك يحركه، إال أنه واجه 
بوحها بسكوت أصم أفجعها، وظل على 
هذا احلال يُكّتم حباً برى جسده وجسدها، 
حتى حان يوم الرحيل، بعد انتهاء سنوات 
الدراســة األربع، لم تكن هــي تدري بهذا 

الرحيل،  إال في حلظــات  القاتــل،  الغرام 
والقطــار يأخذها نحو اجلنــوب، فقد رأته 
عبر النافذة مبتــل الوجه، يكاد ميوت من 

فرط احلزن والوجد.
في قصتهــا األروع )للعاشــقات أحوال( 
تظــل اخليبــة هــي النتائــج الصادمة 
املؤسفة؛ هي ســيدة املوقف، فهذه املرأة 
التي أضحت على مشارف اخلمسني عمراً، 
راحت تقلــب جســدها وتضغط حلمها 

املتماســك، وتقول لنفســها: إن بإمكان 
هذا اجلسد املطاولة والصمود، عقدا آخر 
من الزمن، إنها تســكن- مبفردها - شقة، 
ويحاذيها جارها ألذي ملا يتزوج بعد، وحتدث 
حتايا بينهمــا، حتية صبــاح وهما ذاهبان 
لعملهما، أو حتية مســاء مصادفة، لكن 
أبرز مواهب هذا  الغباء والســذاجة هما 
الرجــل احليي اجلاهــل بأحوال النســاء، 
والعمــاء املطبق ألذي يجعلــه ال يرى ما 

تطلقــه عيناها من شــعاع خالب ُمندًى 
بَِطل احلب والهيام.

حدث في أحد األيام، وهي قد أضمرت في 
نفســها أمراً عله يفهم، لكن أنى لهذا 
الرجل الغر أن يفهم! أن يفســر تصرفات 
هذه املرأة، التي يكاد قطار العمر يطويها، 
يســلم عليها، لتجتــازه وتقف عند باب 
شــقته، وفي هذا مــا فيه من إشــاراٍت 
وموحياٍت ومعاٍن، ملن ألقى الســمع وهو 
بصير، لكن الرجل الساذج فهم تصرفها 
نوعاً من السهو أو النسيان، فما كان منه 
إال أن يقف إزاء باب شــقتها، علها تتذكر 

وتعود عن سهوها وخطئها!
فــي عديد قصــص هذه اجملموعــة، وفاء 
ألذي رحل ســراعاً، مخلفاً  الزوج  لذكرى 
ولداً وحيــداً يؤنس الوحدة وفــراغ احلياة، 
ويخفف وقع املوت على النفس، تستذكره 
في مواضع عــدة، إنه يطل علينا، وال ريب 
عليهــا، نحن الذين عرفنــاه عن كثب، أو 
أولئك الذيــن عرفوه من خــالل إطالالته 
الشــعرية الباهية »أنقلــُب على جنبي 
األيســر، تقع عيني علــى الرجل الغافي، 
هكــذا يبدو لي. أســتغرب وجــوده إلى 
جانبي، وهذا يحدث كل مرة منذ أن تزوجت 
به منذ عشــرين عامــاً، نعم كنت أحس 
بغرابة مالمحه وصعوبة التآلف معها، أو 

تذكرها على الفور وهذا أكثر دقة.
يشعر زوجي بقلقي، ميد يده برفق ليالمس 

وجهي ويهمس برقة ومحبة
)..( أختلس النظر إلى وجهه املعذب فيبدو 

ضاحكا.«. ص١٣.
» أحس زوجي بخطئه، حاول انتزاع األسى 
اخلفي املتوطن فــي أقصى جنوب القلب، 
إال أن محاوالته كلها لم جُتِد نفعا، وما زاد 
في حزني حد املوت، إن قصة حبي وزواجي 
مرت هي األخرى بســرعة، فقــد غادرني 
من أحب قبــل اكتمال الفرح تــاركاً لي 

إحساساً غادراً باليتم الروحي. 
لقــد صار الرجل الوحيــد الذي عّرش في 
ملكوت عمــري وروحي، ذكرى مقيمة في 
مرايا أيامي وبيتــي وصدى لبوحي وأنيني 
يتردد)..( استســلمت حلزني  بَرِح  ألذي ما 
دهرا، فرشت خالله ذكرياتي آالف املرات    » 

ص٥٥

شكيب كاظم 

إلهام عبد الكرمي؛ قاصــة وروائية عراقية، 
عملت في مؤسسات ثقافية وأدبية، وكانت 
في الصميم من هذا الوسط الثقافي على 
مدى عقــود، وأصدرت روايتهــا األولى)املاء 
والنار( ســنة ٢٠٠١م، فضــالً عن أكثر من 
مجموعة قصصية، مشــيرا إلى) منحنى 
خطر( مجموعتها الصادرة ســنة٢٠٠٨م، 
وقرأت روايتها )الصمت( التي نشــرتها دار 
الشــؤون الثقافية العامة ببغداد ســنة 
٢٠٠٥، ولقــد حصلــت على نســخة من 
مجموعتها القصصية الرائعة، التي تولت 
البصرة  دار املكتبة األهلية مبدينة  طبعها 
ســنة ٢٠١٨، وعنوانهــا )إنــزالق(، ويوحي 
العنوان بإنزالق احلياة العراقية إلى مخاطر 
جمــة، بســبب السياســات االنفعالية 
واالرجتالية اخلاطئة التي ضربت العراق منذ 
عقود، حتى عاد ما مررنا به في تســعينات 
العشــرين، ال يعدو كونــه لعب  القــرن 
أطفــال متخاصمني، بالقياس ملا حدث في 
مقدم القرن احلادي والعشــرين، كما تؤكد 
إلهام  املتألقة؛  العراقية  والروائية  القاصة 
عبد الكــرمي في قصتها )ذاكرة ســمكة( 
التي هي أولى قصص هذه اجملموعة الثرية 
قصاً وإبداعاً، لتنقل لنــا في ثناياها صوراً 
قاســية ممضة طواها الدهــر، لكن ظلت 
ذكراها مرتسمة في الذهن والوجدان؛ صور 
أيام اإلنفالت األمني واحلــرب األهلية التي 
قصمت احلياة فــي العراق بُعْيد ٢٠٠٣، وإال 
» كيف تســتطيع أن تنســى حادثة قتل 
جارتها وتركها عاريــة على قارعة الطريق 
ألنهــا تعمل فــي صالونات جتميــل؟ وما 
ألذي ميكن أن يزيــل عن أنفها روائح اجلثث 
املتعفنــة املرميــة على قارعــة الطريق، 
أو علــى تالل املزابل ولم جتــد من يكّرمها 
بالدفن، وهل ســتأكل من فاكهة حديقة 
بيتها وهي تعلــم أن ثالث جثث رقدت في 

ثراها قرابة شهر من الزمان؟«. ص١٠.
إنها تلجــأ إلى أحالمها عّلها تنتشــلها 
من وهدة األســى ألذي غلف حياتنا، لكن 
من غير جدوى، إذ ال ســبيل إلى نسيان ما 

فعلته بنا احلروب. 
وألن احليــاة العراقيــة ظلــت على مدى 

الروائية والقاّصة إلهام عبد الكريم في مجموعتها »إنزالق«
حكايات توحي بإنحدار الحياة العراقية إلى مخاطر جّمة

في عديد قصص هذه 
المجموعة، وفاء لذكرى الزوج 

ألذي رحل سراعًا، مخلفًا ولدًا 
وحيدًا يؤنس الوحدة وفراغ 

الحياة، ويخفف وقع الموت على 
النفس، تستذكره في مواضع 

عدة، إنه يطل علينا، وال ريب 
كثب، أو أولئك الذين عرفوه من 

خالل إطالالته الشعرية الباهية 
»أنقلبُ على جنبي األيسر، تقع 
عيني على الرجل الغافي، هكذا 

يبدو لي.

سينما

شعراصداران

محمد جميل خضر 

مبا يشــبه تلويحَة وداٍع مرجتفــَة األصابع 
نابضَة الشــرايني، ينجز العجوز اإليطالّي 
باولو تافيانــي/ Paolo Taviani )91 عاًما(، 
»وداًعا  األخيــر  فيلمه  وإخراًجــا،  كتابــًة 

ليونورا« 2022 .
في كلمــات الفيلم األخيرة على لســان 
الروائي اإليطالي لويجي بيراندللو )1867 ـ 
1936(، يقول الصوت العميق: »ال بد للّزمن 
أن مير، وأن يجرفنا بكل سيناريوهات حياتنا. 
بالنسبة لي، فلقد طويت سيناريو حياتي 
أتخّيل  ذراعــي«.  حتت  ووضعتــه  بالفعل، 
العبــارة لتتجلى  تافياني، هنا، يســتعير 
بوصفها لساَن حاله هو أيًضا، ولسان حال 
شقيقه ورفيق دربه فيتوريو الذي رحل عام 
2018، وترك لشقيقه باولو إرثهما املشترك 

املتمثل بأفالم نوعيٍة أجنزاها مًعا.
بعيًدا عن الواقعية الســحرية التي تبناها 
األخوان تافياني في فيلمهما »ليلة ســان 
لورينزو/ La notte di San Lorenzo«، احلائز 
عــام 1982 على ســعفة »كان« الذهبية، 
املتخذ من حقل ذرٍة ساحَة معركٍة بني الثوار 
واألنصار من جهة، والنازيني والفاشيني من 
جهة ثانية، املتدفقة فيه موسيقى نيكوال 
مطلًقا،  بطاًل   Nicola Piovani بيوفانــي/ 
فإن ما اســتبقاه باولو مــن هذه الواقعية 
في شــريطه اجلديد، الذي توحي رســالته 
وســرديته وكثير من تفاصيله كما لو أنه 
الفيلم األخير لباولو الذي يدخل في شهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2022 عامه الثاني 
والتســعني، شــذرات من واقعية سحرية 

ظهرت كما لو أنها طّي موجع لصفحة 
بيراندللو احلائز  الروائي اإليطالّي لويجي 
في عام 1934 على جائــزة نوبل لآلداب، 
واملّتهــم بتعاونه مع الفاشــيني، وقربه 
لســنوات من الزعيم الفاشــي بينيتو 

موسوليني )1883 ـ 1945(.
معظم مفارقات هذه الواقعية مّســت 
جنــازة بيراندللــو صاحــب أحــد أهم 
»ســت  العاملية  املســرحية  النصوص 
التي  مؤلــف«  تبحث عن  شــخصيات 

أصدرهــا في عــام 1921، وصاحب رواية 
»واحــٌد، وال أحد ومائة ألف«. ومّســت، 
إلى ذلك، رفــاة الروائي الــذي أوصى أن 
يُحرق جســده ويذّرى رمــاده في البحر، 
وإال فيوضع داخل صخرة »خشــنة« في 

جزيرته صقلية.
لتوضيح األمر، ال بد من العودة قلياًل إلى 
الوراء، ففي عــام 1998، لم يحقق فيلم 
 ،»Tu ridi /األخوين تافياني »أنت تضحك
أي جناح، وتعــّرض لنقٍد الذع، ورمبا اعتقد 

اخملرجــان أن كل هذا الهجوم الشــرس 
الشريط سببه اســتناد حكاياته  على 
وسرديته على عدد من قصص بيراندللو، 
الــذي أُقفل عليــه، رغم غــزارة إنتاجه 
ومتيزه ونيله نوبل، باب االنتشــار األوروبي 
على وجــه اخلصوص، والغربي على وجه 
العموم، فال أحد ميلــك جرأة الدفاع عن 
أدب كاتب يحمل وصمة الفاشــية رغم 
كل ما فعله في ســياق االنقالب عليها، 
ومتزيقه في عــام 1927 بطاقة عضويته 

في احلزب الفاشي أمام أمني عام احلزب، 
ورغم صرخته املوجوعــة قائاًل مّرة: »أنا 
لســت سياســًيا. أنا مجرد فرد في هذا 

العالم املوبوء«.
اآلن، وبالرجــوع إلى شــريطنا موضوع 
التأّمل، فإن ســؤااًل مؤملًا يتململ داخل 
الضلــوع: هــل أراد باولو، وهــو في هذا 
العمر، تقدمي أوراق اعتماد براءته من ربقة 
بيرانديللــو عبر تعريض مســيرة رماده 
من روما إلى صقلية، وقبل ذلك وضعها 
في جدار فاشــي داخــل مبنى حكومّي 
في روما، إلى سلســلة مــن املفارقات 
املضحكــة املقّللــة من شــأن الرجل، 
املوغلة بالسخرية من اإلناء الذي يحمل 
الرماد نفســه املوجود  الرماد، ومن  هذا 

داخل هذا اإلناء؟
وفي املســتهّل، كذلك، ســؤال الوجود 
اخلالد، يطلقه باولو على لسان بيراندللو: 
»هل انتهت حياتي«؟ فهل يتجّلى »وداًعا 
ليونورا«، بوصفه تلويحَة وداٍع، لم يرغب 
باولــو بأن يدير ظهره، بعــد رحيل رفيق 
دربه، قبــل أن يوصل عبر هذه التلويحة/ 
والقيم  الرســائل  من  جملــًة  الفيلم، 
السياســية واجلمالية واألخالقية؟ وهل 
أراد »دب« برلني وهو مينــح الفيلم ثالث 
جوائز فــي طليعتها جائزتــه الذهبية 
 ،FIPRESCI Prize الالمعــة، إضافة لـــ
هــل أراد التعبيــر عن االمتنــان لهذه 
الــدالالت، متينة  التلويحــة عميقــة 
السنني،  تعب  رغم  السينمائّي،  احلضور 
وألم الفقد، ورغم تراجع الزمن اإليطالّي 

العتيد؟

1
» ُنزهة في املغرب«

صــدرت حديًثا عــن منشــورات أفريقيا 
الشــرق ترجمة جديدة للباحث واملترجم 
بوشــعيب الســاوري لكتاب »نُزهة في 
املغرب.. طنجة وتطوان وســبتة 1835م« 
للشاعر والرحالة الفرنسي شارل ديدييه.
ومما جاء فــي مقدمة املترجــم أن رحلة 
شارل ديدييه تندرج في أدب االستكشاف 
واالجتياح، وهو ما يفّسر انطالق الكاتب 
لم  اســتعمارية صريحة  أطروحــة  من 
يخجل مــن الدفــاع عنها علــى طول 
صفحات رحلتــه، إذ ســعى جاهًدا إلى 
تقدمي تقارير شــاملة عن املغــرب، وعن 
ُســكانه واقتصــاده وجيشــه وتاريخه 
وتضاريســه، معّبرًا في ذلــك عن حتامل 
صريح على املغرب، عبر تســويد صورته 
على جميع األصعدة، أماًل في الدفاع عن 
أطروحته، مؤكــًدا أن ال جدوى من الطرق 

الدبلوماسية مع املغرب، مبرزًا مكامن 
ضعفه )على مستوى البنية التحتية، 
وغياب النظــام، وضعف اجليــش أداًء 
االقتصاد(،  وتنظيًما وأسلحة، وضعف 
احتالله، وحاول  تأخير  ويتحّســر على 
تعزيــز دعــواه مبجموعة مــن الوقائع 
التدخل  ليبــرر  التاريخية،  واألحــداث 
العسكري، بل دعا صراحة إلى ضرورته، 
مؤكــًدا أن الوســيلة الوحيــدة التي 
ينبغي اتباعهــا مع املغاربة هي القوة. 
وهو يقــول: »املغرب ِملْــك للحضارة 
الغربية، التــي كان ال بد أن حتتّله، منذ 
زمن طويــل«. ويقول أيًضا: »ينبغي في 
البدايــة أن نضرب بقــوة، ]...[ ونقبض 
على رهائن. وحني منسك بهم ]...[ نبدأ 
املفاوضات، أو باألحرى ننتظرها«. و«كان 
ينبغي، بالنسبة لي ]...[ االستيالء فورًا 

على موقع بحري في املغرب«.

2

»النقد الثقافي: قراءة في املرجعيات 
النظرية املؤسسة«

في كتابه »النقــد الثقافي: قراءة في 
املرجعيات النظرية املؤسســة«، الذي 
صدر عــن »املركــز العربــي لألبحاث 
ودراسة السياســات«، يضيء الباحث 
املغربي عبد الرزاق املصباحي أطروحات 
مدرسة فرانكفورت، ومثّقفي نيويورك، 
البريطانيــة،  الثقافيــة  والدراســات 
والتوجهــات التي حُتَســب على النقد 
الثقافي ما بعد احلداثــي مثل: املادية 
الثقافيــة، والتاريخانيــة اجلديدة، وما 
بعــد الكولونيالية، ودراســات التابع، 
مع التركيز على األثــر البالغ لكّل من 
دوغالس كلينر، وميشيل فوكو، وإدوارد 
ســعيد، في التحوالت التي شــهدها 
النقد الثقافي منذ ســبعينيات القرن 

العشرين.

محمود عبدو عبدو *
 عْذٌب هذا النْقُش املغسول

على عجل
عْذٌب جنون اجللد املُتعرق.

 ُمذ كان الترّدد نشيدي
وأنا أخلُع فردَة حذاٍء للطريق.

كئيٌب صوُت اللون
بني أصابعي

سبحاَن َمْن نََبَش روحُه لونًا، واصطفاها.
الغصُن لصيُق ذكرياٍت أصابع الطير

الغصُن خريطُة ثبات.
جرٌح واحٌد كفيٌل

ليكون ظّلك مائاًل
حــان الوقُت: ال معنى لصراخ الشــجرة 
إثر جتّهــم الفأس، واحلّطــاُب يُغريه ترُف 

الّسقوط.
تبيُع لهاَث مشافهاتَِك

وتّدخر ما تبقى للسطر!.
األفُق عراُء الروح املتعبة

أحماُل املَغيِب كثيرة.
ثّمة ذكرياٌت ممّلة

ألخطاٍء بالغة!
ما قبل الثانية عشرة بِشق

ليس كما بعد الثانية عشرة بِشق.

* شاعر سوري 

»وداًعا ليونورا«.. تلويحُة وداٍع َتْطوي صفحة الماضي

غالف الكتاب

ما قبل الثانية » ُنزهة في المغرب«.. »النقد الثقافي: قراءة في المرجعيات النظرية المؤسسة«
عشرة ِبشق

لقطة من فيلم وداعاً ليونورا للمخرج باولو تافياني

من اعمال الفنان جبر علوان



فعلى الشركات اإلســتثمارية احمللية واألجنبية واملستثمرين 
كافة الراغبني باإلستثمار في هذه الفرص تقدمي طلباتهم من 
خالل ملن إستمارة طلب اجازة اإلستثمار والتي ممكن احلصول 
عليها من قســم النافذة الواحدة في هيئة إســتثمار بغداد 
الكائنة فــي بغداد - مبنى محافظــة بغداد-الطابق الثامن ، 
على أن تقدم كافة الوثائق املطلوبة في اإلستمارة وخالل مدة 
أقصاها )15( خمسة عشر يوما من تاریخ نشر اإلعالن واملصادف 
2022/9/26 وان صادف آخر يوم من موعد استالم الطلبات عطلة 
رســمية يكون موعد الغلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي 
يليه ويتحمل املستثمر او من ترسو عليه الفرصة اإلستثمارية 
مصاريف وأجور نشــر اإلعــالن على ان تردنــا العروض الفنية 
والتجارية بظروف مغلقة ومختومة مرفق بها املستمسكات 
والوثائق التالية ويتحمل من حتال عليه الفرصة اإلســتثمارية 
اســتحصال املوافقات األصولية كافة على أن التتحمل هيئة 
إســتثمار بغداد اي تبعات مالية وقانونية نتيجة عدم حصول 
املوافقات من اجلهات القطاعية او الغاء الفرصة اإلستثمارية 
وفي حال وجــود أي نقص من املتطلبــات املذكورة في اإلعالن 

يعتبر العرض مرفوض .
الوثائق املطلوبة :

- إستمارة طلب إجازة اإلستثمار مختومة ومصدقة من الهيئة 
مع وصل شراء اإلستمارة .

 - دراســة اجلدوى اإلقتصادية للمشروع من مكتب إستشاري 
معتمد. 

- الوصف الفني وامللخص التنفيذي للمشروع.
- خطة التمويل مع كفاءة مالية.

- جدول زمني الجناز املشروع.
- أوراق تأسيس الشركة وملخص عن سيرتها الذاتية . 

- نســخة من البطاقة الشــخصية أو جواز السفر )شخص 
طبيعي(.

 - قائمة باألعمال املماثلة الســابقة التي قامت الشــركة او 
املستثمر في مجال اإلستثمار .

 - براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى هيئتنا .
- حسابات ختامية آلخر ثالث سنوات .

- مخططات أولية وواجهات معمارية للمشروع )سایت بالن(.
 - كشف حساب وحركة رصيد آلخر سنتني.

املدير العام
ورئيس مجلس اإلدارة

))اعالن((
تعلن هيئة استثمار بغداد عن توفر فرصتني استثماريتني على قطعتي االرض املدرجة تفاصيلها ادناه

املساحةالفعاليةالعائديةرقم القطعةت

228،54 دومنمجمع سكنيمديرية بلدية ابي غريبجزء من القطعة 1995/2 م13 خرنابات1

1 دومن و 21 اولك و 20م2مسبح مغلقمديرية بلدية ابي غريب1693/2 م13 خرنابات2
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد:1735/ش/2022
التاريخ:2022/9/25

اعالن
الى/ املدعى عليه/

 رحيم فرحان سلمان 
عبدااللــه  )هديــل  املدعيــة  اقــام 
املرقمة  الشــرعية  الدعــوى  نعمــة( 
1735/ش/2022 في هذه احملكمة يطالب 
فيها احلكــم بتصديق طــاق خارجي 
ولعدم وجود محــل إقامة معلومة لك 
عليــه قــررت احملكمة تبليغــك مبوعد 
املرافعــة يــوم 2022/10/5 عــن طريق 
النشــر في الصحف احمللية وفي حالة 
عــدم حضورك ســوف جتــرى املرافعة 

بحقك غيابيا وفق األصول القانونية.
مع التقدير

القاضي 
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة جنح الشطرة
العدد: 954/ج/2022 
التاريخ: 2022/9/25

الى/ املدان الهارب
 )ميسم كاظم فرهود(

م/ تبليغ
اصدرت هــذه احملكمة بحقك القرار 
في  )954/ج/2022(  املرقــم  الغيابي 
2022/9/4 الــذي يقضــي باحلكــم 
عليك باحلبس البســيط ملدة ستة 
اشهر وفق احكام املادة 431 عقوبات. 
حســب  اقامتك  محل  وجملهوليــة 
شرح القائم بالتبليغ ومختار محلة 
تقرر  الشــطرة وعليه  الشعلة في 
تبلغك اعانــا بصحيفتني ولك حق 
القانونية  املدة  بالقرار خال  الطعن 
وبخافه يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
غسان خضير محمد

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد: 32335
التاريخ: 2022/9/25

م// إعالن
قــّدم املواطــن )عباس عبداحلســني 
)اسم(  لتبديل  قضائية  دعوى  حسن( 
وجعله )علي( بدال مــن )عباس( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خال )15( خمســة عشــر يوما من 
النشر وبعكســه سوف تنظر  تاريخ 
هــذه املديريــة بطلبه اســتنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم.... مع التقدير
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام / وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 970/ش/2022

التاريخ/ 2022/9/25  
الى/ املدعى عليه

 )رائد نعمان عبدامللك(
م/ اعالن

اقامت املدعية )اميان حمزة يحيى( الدعوى 
امام  970/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
محكمة األحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غير مبلغ كونك مجهول محل 
القائم  اإلقامة وحســب ما ورد بشــرح 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقــد عني 2022/10/3 موعــدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  جترى  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة جنح الشطرة
العدد: 940/ج/2022 
التاريخ: 2022/9/25

الى/ املدان الهارب
 )علي كاظم فرهود(

م/ تبليغ
اصدرت هــذه احملكمة بحقك القرار 
في  )940/ج/2022(  املرقــم  الغيابي 
2022/8/31 الــذي يقضــي باحلكم 
عليك باحلبس البســيط ملدة ستة 
اشهر وفق احكام املادة 413 عقوبات. 
حســب  اقامتك  محل  وجملهوليــة 
شرح القائم بالتبليغ ومختار محلة 
تقرر  الشــطرة وعليه  الشعلة في 
تبلغك اعانــا بصحيفتني ولك حق 
القانونية  املدة  بالقرار خال  الطعن 
وبخافه يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
غسان خضير محمد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية 

العدد: 464/ب/2022
التاريخ: 2022/9/22

اعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق 
املزايدة العلنية العقار تسلســل 4590/110 
جزيرة وخال ثاثــون يوما اعتبــارا من اليوم 
الثاثون  اليــوم  وإذا صــادف  التالي للنشــر 
عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام 
الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة محكمة 
البــداءة فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني  مستصحبني معهم 
القانونيــة بنســبة 10% بصك  التأمينــات 
مصدق مع رســم تسجيل العقار بنسبة %3 
وال نقبــل املبالغ النقدية  إن لــم يكونوا من 

الشركاء. 
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

االوصاف: 
1- العقار عبارة عن دار مؤلفة من اســتقبال 
وهــول ومطبــخ وثاث غــرف نــوم وكلدور 
وصحيــات مبنــي مــن الطابوق ومســقف 

بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء .
2- مساحة العقار 200م2 .

3- القيمة املقدرة للعقار مائة واربعون مليون 
دينار فقط .

4- العقار مشغول من قبل املدعي .

املهندس رياض عريبي مكلف
املدير العام وكالة

رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1233
التاريخ: 2022/9/22

مناقصـة رقم )37(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم

1- توسعة نواظم وتكسية حجرية وتطوير نهر احلساني في قضاء الرميثة«.
2- توسعة وتطوير ناظم القزويني في الرميثة«.

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بفتح 
مقطع النهر ورفع االطيان، والقيام باعمال الرصف حتت التكســية احلجرية باســتخدام اجللمود، والتبطني باخلرسانة العادية بسمك )20( سم وبناء جدار حجري 
من احلجر الطبيعي وفرش طبقة من احلصى اخلابط صنف )B( على شكل طبقات سمك الطبقة الواحدة )25( سم، والدفن بالتراب النظيف وصب خرسانة، وكل 

ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع ماحظة ما يأتي:
 )dpc.muthana@yahoo.com( 1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى

خال أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع 

املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ تاسعة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .

 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )62,000,000( دينار )اثنني وســتني مليون دينار«، عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر 
سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 

ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما 
يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. 

د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لاشتراك في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )821،250،000( دينار)ثمامنائة وواحد وعشــرون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الازمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )360( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/9/28، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في 

احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100،000( دينار )مائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد عقد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االثنني 
املصادف 2022/10/17 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق 
االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة 
احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/10/10 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما 
من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ 
مقطوع مقداره )12،000،000( دينار )اثنا عشــر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ 

حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في 

املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل 
املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته 

وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم 
ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في 

التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ال ميكن إحالة املناقصة على الشــركة وبعهدتها مشروع او مشــاريع غير منجزة اال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها)جدول تقدم 

العمل( بنسبة 20% او اكثر .
 12. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 

13. ان احلد األقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في الناصرية 

العدد/2022/14688
التاريخ/2022/9/25 

الى/املواطن احمد ضهد جبر
م/اعالن

بناء على الطلــب املقدم من قبل املدعو )رغد داخل ناهي( والذي يطلب اصدار حجة حجر وقيمومه 
بحقك عليــه تقرر تبليغك في جريدتني محليتني يوميتني باحلضــور امام هذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا خال سبعة أيام من اليوم التالي للنشر وبخافه سوف تقوم هذه احملكمة بإصدار حجة 

حجر وقيمومه بحقك بناءا على الطلب املقدم من قبل املدعو أعاه 
القاضي 
ضياء قاسم الهاللي



رياضة
مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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بالتيني العرب.. 18 
سنة على الرحيل

متر اليوم 26 ايلول الذكرى الثامنة عشر 
لرحيل جنم الكرة العراقية، ناطق هاشم، 
بالرفيق  التحــق  الذي  العــرب،  بالتيني 
االعلى في التاريخ املذكور انفا من العام 
2004 أثر اصابتــه بنوبة قلبية مفاجئة 
فــي ســلطنة عمان حيــث كان ميتهن 

التدريب هناك ربانا لفريق مسقط.
للوســط  صدمة  ناطق،  رحيل  شــكل 
الرياضــي وحملبــي هذا الالعــب النجم، 
وألســرته التي لم تنــال االهتمام بعد 
رحيله من املؤسســات احلكومية، فقد 
كان اإلهمــال واضحاً، وغبا اســمه من 
الئحــة رواد الكرة على ســبيل املثال ال 
احلصر! ويــا لهذا من إجحاف بحق العب 
كــروي صال وجــال في مالعــب الكرة 
اخلضراء ودون اسمه في سجالت الذهب، 
واكن أحد فرســان العــراق فيي التأهل 
 ،1986 املكســيك  مونديال  في  واللعب 
وكان صانه الهــدف العراقي اخلالد في 
تاريخ املونديال واملشاركة اليتيمة عندما 
مرر كرته بـ »خارج القدم« لزميله الراحل 
أحمد راضــي واألخير أودعها كرة زاحفة 
اقصى مينــي حارس املرمــى البلجيكي 

الشهير جان ماري بفاف.
ناطق الذي ســكت قلبه في بالد الغربة، 
كان يأمــل تواصل طريقــه في التدريب 
بنجاح كما كان العبا جنما ومايسترو في 
ضبط ايقاع خط الوســط، بعد ان اختار 
االحتراف وهو الفارس الهمام حامال معه 
امنياته الكبيرة في حتقيق اجناز بسروال 
التدريب كمــا كان يحقــق النجاح تلو 
االخر العبــا متمكنا موظفا قدراته فوق 

املستطيل االخضر.
ترك الراحل ناطق هاشــم ذكريات ومآثر 
عظيمة لن متحــى، كان جديرا أن يبقى 
الرياضة  الذاكرة ضمن كوكبة جنوم  في 
الذيــن رحلوا عن عاملنا، ومــا يزال صدى 
اجنازاته يحاكي اجليــل اجلديد في عالم 

كرة القدم الساحرة.
عزاؤنا الكبير في ذكرى رحيله ألســرته 
واهلــه ومحبيــه ولشــقيقه جنم كرة 
االمانة الســابق نوري هاشم ابو صباح 
)اجلــار الطيب احملتــرم(، وألبناء قطاع 43 
في مدينة الصدر حيث انطالقة الراحل 
نحو عالم الشهرة واالضواء والنجومية 
الوطنية العبا  واملنتخبات  االندية  ضمن 
ثــم مدربا.. رحم اهلل ابــا احمد، النجم 
واسكنه فسيح جناته.  االلعاب،  وصانع 

انا هلل وانا اليه راجعون.

متابعة ـ الصباح الجديد:

قررَ احتادُ كأس اخلليج العربّي لكرِة 
القــدم إقامَة قرعــة خليجي ٢٥ 
بتأريخ )٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢( في البصرة.
املنتخُب  أكمــل  اخــر،  من جانب 
الوطنّي، حتضيراته ملواجهة سوريا 
مســاء اليوم فــي مبــاراة حتديد 
املركز الثالــث ضمن بطولة االردن 
تدريبيتني  وحدتني  باقامة  الدولية، 
(، وجاءت  ، مســائّية  ) صباحّيــة 
تدريبــاُت الصبــاح ) 09:00( فــي 
إقامِة  مبــكاِن  اخلاصة  اجليم  قاعِة 
فندِق  فــي  املشــاركِة  املنتخباِت 
العاصمــِة عمان،  ريجنســي في 
وبإشراف  )12( العباً  واشترَك فيها 
مدرِب اللياقة البدنّية إســماعيل 
ســليم، واقتصرت علــى تدريباِت 
القوة لالعبني الذين لم يشــاركوا 
في مواجهــِة عمــان، إضافًة إلى 
الذين اشــتركوا بدالًء في الشوِط 
الثاني، وهم كٌل من دلوفان مهدي 
، حسن أحمد ، زيد حتسني ، عباس 
محمود ، حمزة عدنان ، ريوان أمني 
، محمــد علي عبــود ، أحمد عبد 
احلسني ، شهاب رزاق ، شيركو كرمي 

، آسو رستم ، هيران أحمد. 
بينمــا جاءت التدريباُت املســائية 
الوفد  رئيُس  التي حضرها   )20:00)
النائب األول لرئيِس االحتاد العراقّي 
لكرة القدم علي جبار، واحتضنها 
ان وشــارَك فيها جميع  ملعُب عمَّ
الالعبــني الـ 23 ، ومت تقســيمهم 
مباراِة  في  دقائق مشاركتهم  وفق 
األمس، وتوزعت املهام بينهم  من 

قبل اجلهــاز الفنّي، حيــث مارَس 
الذين خاضــوا لقاء ُعمــان متاريَن 
متاريــن  ســبقتها  االستشــفاء، 
ترويحّيــة بكرات )الســويس بول( 
تنافسيٍة  أجواٍء  والركبي من خالل 

ضمن مجموعتني.
 وأشــارَ مدرب اللياقــة البدنّية، 
إسماعيل ســليم، إلى: إن اجلانَب 

البدني كان في تصاعٍد مســتمر، 
املقطوعة  املســافُة  كانت  حيث 
لثالثة العبني أكثر من عشرة كيلو 
التسعني  املباراِة  دقائق  في  مترات 
وثالثة آخرين قطعوا مسافة أكثر 
وجاءت  مترات.  من تســعة كيلو 
تدريبــاُت بقيــة الالعبني مكثفًة 
اجلوانب  علــى  الوقوف  تخللهــا 

التكتيكّية وتطبيق اجلُمل الفنّية 
مــن خــالل التدريِب فــي نصف 
ملعٍب، ثــم تلتها متارين خططّية 

في الثلث األخير من جزِء امللعب .
وأوضَح النائــب األول لرئيِس احتاد 
الكرة علــي جبار: إنــه من خالل 
في  واملشــاركِة  عمــان  مبــاراِة 
جديدًة  وجوهاً  البطولة كســبنا 

واعدًة مــن خالل مــا قدموه في 
زِج دماء  ونتأمــل مــع  املبــاراِة،  
شبابيٍة جديدة في املباراِة املقبلة 
ضد ســوريا قد نكون توصلنا إلى 
وضــِع أول اخلطــوات الصحيحِة 

لبناِء منتخٍب واعد. 
الوطنّي،  املنتخــب  وأكَد مــدرب 
راضي شنيشــل: إن املشاركَة في 

نظام  وفــق  دي  الفيفا  مباريــاِت 
وسنعمُل  مفيدًة،  كانت  البطولِة 
الذين  على إشراِك بعض الالعبني 
لم يشــاركوا في املبــاراِة األولى 
من أجل منــح الفرصِة للجميع، 
ومنهم عباس محمد و ريوان أمني. 
معتبراً: إن أداء بعض الالعبني في 
مواجهِة عمــان كان جيداً بالرغم 
من شــعوري أن لديهــم الكثير 
لكني  أفضل  مستوياٍت  ليقدموا 
متفهٌم لوضــع املبارياِت الدولّية، 
وخصوصاً عندما تكون هي األولى 

لالعب. 
من جهته، بنّيَ قلب دفاع املنتخب 
الوطني، مناف يونــس: إن نتيجة 
خصوصاً  ايجابيًة  أعدهــا  املباراة 
مع مشــاركِة العبني جدد للمرِة 
املباراة  وإن مسألة خسارة  األولى، 
بركالِت الترجيح لم نكن موفقني 
فيها، لكننا نشــعُر أننــا قدمنا 
أداًء جيداً وطبقنــا واجباَت اجلهاز 
الفني، ونطمــح للفوز في املباراِة 
ضد سوريا، وأن يرافقها أداٌء طيب.

وفي تطوراٍت عاجلــٍة، فقد قررت 
األردن  لبطولِة  املنظمــة  اللجنُة 
املباراتني املقبلتني  الرباعّية نقــَل 
من ملعِب امللــك عبد اهلل الثاني 
إلى ملعــِب عمان، وفي التوقيتاِت 
الســابقة نفســها، حيث يلعُب 
السوري في  أمام نظيره  منتخبنا 
الســاعِة السادسة  في السادس 
والعشــرين مــن الشــهر احلالي 
مساء اليوم االثنني، في حني يلعب 
املنتخبان األردنــي والعماني عند 
الساعة التاسعة مساًء  في اليوم 

نفسه.

 الوطني يكمل تحضيراته لمواجهة نظيره السوري.. اليوم
قرعة »خليجي 25« تقام في 25 تشرين أول بالبصرة 

لقطة من مباراة منتخبنا الوطني أمام عمان

  9:45 مساًء
  9:45 مساًء

مفكرة اليوم

إنجلترا ـ ألمانيا
المجر ـ إيطاليا 

دوري األمم األوروبية

رافد البدري*
تنطلق يوم غد الثالثاء بطولة نهائي 
فندق  قاعة  على  بالشــطرجن  العراق 
االنتر ببغداد وتســتمر حتى األول من 
شهر تشرين األول املقبل بعد اكتمال 
عقد الالعبــني املتاهلني الى النهائي، 
ويشــارك في هذه البطولة الالعبني 
الذيــن تاهلــوا من بطولــة املناطق 
اجلغرافي،  املوقــع  وحســب   )Zone)
والذي حددها االحتــاد العراقي للعبة 
لهذا العام، حيث شارك ما يقارب عن 
200 العب مثلوا املناطق الشــمالية 
والفــرات  واجلنوبيــة  والوســطى 
امني  عــالء  امجد  وحتدث  األوســط، 
قائالً: ســتنطلق  اللعبة  احتــاد  عام 
يوم غــد الثالثاء بطولة نهائي العراق 
للنساء والرجال املرحلة األولى والتي 
ستقام للفترة من 9/27 ولغاية 10/1 
، مضيفاً ان الالعبني الذين ســيحق 
لهم املشاركة في هذه البطولة هم 
الالعبني املتاهلني من بطولة املناطق 
اضافًة الى النازلني من بطولة نهائي 
 ،2021 لعام  األخيــرة  املرحلة  العراق 
استاد  لقب  الذين يحملون  والالعبني 
دولــي )IM(، باإلضافة الــى الالعبني 
الذين يشاركون على النفقة اخلاصة، 
وحسب التعليمات الذي وضعها احتاد 

اللعبة،
دولياً  البطولــة معتمدة  ان  مضيفاً 
ومســجلة لدى االحتاد الدولي للعبة 
اللوائح  جميــع  فيهــا  وســتطبق 
واألنظمــة املعتمدة ،كما ســتلعب 
وفــق النظام السويســري وبواقع 9 
جوالت، زمــن اجلولــة 70 دقيقة مع 

إضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة،
املنطقــة  بطولــة  ان  اكــد  عــالء 
الوسطى ضيفها فندق االنتر ببغداد 
وشارك فيها اكثر من 44 العباً مثلوا 

محافظــات بغداد وديالى وواســط، 
5 العبــني فقط الذين  وتاهل منهم 
وهــم على  األولى  املراكــز  احتلــوا 
الترتيــب: املركز األول كان من نصيب 
الذي  الالعب ســعدي عباس كاظم 
جمع )7.5 ( نقطــة من خالل خوضه 
9 جوالت، يليه علي باســم محسن 
برصيــد 7 نقاط، وجاء الالعب محمد 
علي مهدي ثالثاً برصيد 7 نقاط ايضاً 
، وبفارق نقاط الطاوالت، وكذلك احلال 
بالنســبة لالعب محمد علي عدنان 
صاحب املركز الرابع، اما الالعب رامي 
عبد الرزاق حســني فقد احتل املركز 

اخلامس برصيد )6.5( نقطة.
امــا الالعبــون الذيــن تاهلــوا من 
املنطقة الشمالية والتي احتضنتها 
أربيــل وشــملت محافظــات أربيل 
والتي  وكركوك  ودهوك  والسليمانية 
شــارك فيها ما يقارب عن 30 العباً، 
حيث فــاز باملركــز االول الالعب ديار 
جزا بكر جامعاً 8 نقاط من 9 جوالت، 

 )6.5( يليه ريباز ناصر جمــال برصيد 
نقطة، فيما احتل املركز الثالث مازن 
)6.5( نقطة،  برصيــد  توفيــق  ادهم 
وكذلــك احلــال بالنســبة لصاحب 
املركــز الرابع بهمان عمــر حما الذي 
الرصيد وبفــارق نقاط  جمع نفــس 
الطاوالت، واحتــل الالعبان روان عمر 
حما وساركوت حامد محمد املركزين 
 6 الرصيد  وبنفس  والسادس  اخلامس 

نقاط،
وفــي منافســات منطقــة الفرات 
محافظة  احتضنتها  والتي  األوسط 
بابل ومثلت محافظات بابل والنجف 
والديوانية وشــارك فيها ما  وكربالء 
يقارب عن 32 العب، فقد اسفرت عن 
فوز الالعب عباس حسني كزار باملركز 
األول برصيــد 7 نقاط مــن 9 جوالت، 
وجاء ثانياً وائل منيم حســني برصيد 
7 نقاط ايضاً، وكذلك الالعب محمد 
كرمي دغيم صاحب املركز الثالث والذي 
حقق نفس الرصيد من النقاط، ولكن 

نقــاط الطاوالت حســمت الترتيب، 
وفي املركز الرابع حــل الالعب رياض 
عبد السادة برصيد )6.5( نقطة، وجاء 
الالعبان عامر حميد وامير ظافر عبد 
والســادس  اخلامس  باملركزين  األمير 

على التوالي برصيد 6 نقاط.
بطولة  نينــوى  محافظة  ونظمــت 
محافظــات نينــوى وصــالح الدين 
واالنبار مبشــاركة اكثر من 30 العباً، 
وحقــق املركــز األول باســم هندي 
برصيد )8.5( نقطة، فيما حل نشوان 
محمد ثانياً برصيــد 7 نقاط، واحتل 
الالعبان حسني  والرابع  الثالث  املركز 
عبــد الفتــاح وســفيان يونس عبد 
الرزاق على التوالي حيث جمعا نفس 
الرصيد )6.5( نقطة، فيما حل محمد 

نوفل كرمي خامساً برصيد 6 نقاط.
املنطقة  منافســات  جــرت  فيمــا 
اجلنوبية فــي محافظة ذي قار والذي 
شــهدت منافســات قويــة جــداً، 
51 العباً مثلوا محافظات  ومبشاركة 
ذي قار والبصرة وميســان والسماوة، 
ومتكــن الالعب ســجاد عبــاس من 
باملركز  الفوز  البصرة مــن  محافظة 
األول برصيــد 7 نقاط، وجــاء زميله 
الرصيد  بنفس  ثانياً  زيد عالء جاسب 
الالعب  وحل  الطاوالت،  نقاط  وبفارق 
عمار عبــد اجلبار ثالثــاً برصيد )6.5( 
نقطة، وجاء باملركز الرابع فاهم عذاب 
بنفس الرصيد مــن النقاط، وكذلك 
احلال بالنســبة لالعبني  جعفر حيدر 
الغنــي ومحمد حمــزة عباس  عبد 
وطارق طعمة ســلمان الذين احتلوا 
املراكز اخلامس والســادس والســابع 
الرصيد من  وبنفــس  التوالــي  على 

النقاط )6.5( نقطة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

غدًا.. انطالق نهائي العراق للمرحلة األولى بالشطرنج

منافسات سابقة بالشطرجن

حسين الشمري 
ذكــر رئيس احتاد كرة الســلة على 
الكراســي عباس ونــاس ان تأجيل 
مونديال العالم الذي كان من املزمع 
اقامته في دولة االمارات خالل شهر 
تشرين االول املقبل من العام احلالي 
منحنــا الفرصة للبحث عن مدرب 
الوطني  لقيــادة منتخبنــا  جديد 
بكرة الســلة على الكراســي في 
بطولة كاس العالم الذي مت حتدبده 

في منتصف العام املقبل 2023  .
واشــار وناس الى ان سبب التأجيل 
فنادق  معظم  انشغال  نتيجة  جاء 
باســكان  العربية  االمــارات  دولة 
العالــم  مونديــال  مشــجعي 
الذي ســيقام في قطــر وهذا ما 
ســيجعلنا نبحث عن مدرب جديد 
بعد اســتقالة مدربنا السابق رافد 
عبد احلسني الســباب خاصة  كي 
ال يكــون منتخبنا لقمة ســائغة 
التي  للمنتخبات  ســهال  صيدا  او 
العالم  مونديــال  في  ستشــارك 
املدرب  بعهــدة  منتخبنا  وحاليــا 

املساعد كاظم هليل.
وبني رئيس االحتاد ان هناك اكثر من 
اســم على طاولة احتادنا وســيتم 
االتفاق بني اعضاء االحتاد على اختيار 
الذي يحمل  اجليديــن  املدربني  احد 
التشاور مع  بعد  االيرانية  اجلنسبة 
الدكتور  الباراملبية  اللجنــة  رئيس 
املكتب  واالخــوة في  عقيل حميد 

االخضر  الضوء  ملنحنــا  التنفيذي 
في ذلك ..وتابع وناس ان لدى االحتاد 
فكرة الســتقطاب اربعــة العبني 
يلعبون  عراقية  اصول  من  مغتربني 
االيراني على مســتوى  الدوري  في 
املميز  واالداء  الكفــاءة  عالي مــن 
الذين  نعرفهم ولدينا خط تواصل 
معهم لتدعيــم صفوف منتخبنا 
ومســتوى  افضل  باداء  نظهر  كي 
احسن في منافسات بطولة كاس 
العالم وســيتم مفاحتة االخوة في 
التنفيــذي بهذا اخلصوص   املكتب 
املوافقــة االصولية  الســتحصال 
لعمليــة االســتقطاب لالعبــني 

االربعة خالل الفترة املقبلة .
وانهــى رئيس االحتــاد عباس وناس 
باداء  ان احتادنا عازم علــى الظهور 
افضــل في مونديــال العالم الذي 
أوروبا  من  املنتخبات  خيرة  سيضم 
واميــركا وافريقيــا واســيا وهذا 
يتطلــب منــا حتضيرا جيــدا كي 
نكون فــي امت اجلاهزية خلوض غمار 

منافسات العالم املقبلة.

إعالم اللجنة األولمبية
مبقر  االجتماعــات  صالــة  حتتضن 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
عند الســاعة احلادية عشــرة من 
صباح اليوم االثنني مؤمتراً إستثنائياً 
األوملبية  للجنــة  العامة  للهيئــة 
الوطنيــة العراقية برئاســة رئيس 

رعد  األســتاذ  األوملبيــة  اللجنــة 
حمــودي. أعلن ذلك مديــر املكتب 
االعالمي للجنــة األوملبية الوطنية 
العراقية السيد حسني علي حسني 
الغد ســيكون  اجتماع  إن  مبينــاً 
مخصصاً لتدارس ومناقشــة عدد 
في  املدرجة  والفقرات  املواضيع  من 

جدول االعمال.
العامــة للجنة  األمانــة  وكانــت 
ووثائــق  أوراق  ســّلمت  األوملبيــة 
وجدول أعمال مؤمتــر يوم غد على 
النظام  في  املدرجة  التوقيتات  وفق 
الداخلي للجنــة األوملبية الوطنية 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجرى االحتاد املركــزي للكانوي، يوم 
الســبت، مؤمتراً انتخابياً لتشكيل 
املكتــب التنفيــذي اجلديد.وذكــر 
االحتاد في بيان أن ماجد صالح عبد 

وزهير  االحتاد،  برئاســة  فاز  الرحيم 
فرحان شبلي نائباً لرئيس االحتاد.

من  كانت  العضويــة  إلى  وأشــار 
نصيــب كل مــن: حســني داخل 
خنجر، واياد شمسي عبد اللطيف، 

ومحمــود جــالب خلــف، وأحمد 
عبد املنعم حســني، ونعيم حميد 
عليــوي، وربيع عبد علــي لطيف، 
وزينــة عبد اهلل علــي عضوة احتاد 

مركزي )نسوي(.

غازي الشايع
تضيف قاعة نادي الشــباب الرياضي 
في بغداد – شــارع فلسطني – اليوم 
االثنني املوافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٢  بطولة 
دوري العراق للشــركات واملؤسسات 
بكــرة الصاالت للموســم الرياضي 
٢٠٢٢ والذي يقيمها احتاد الشــركات 
الرياضي العراقي وتستمر ملدة عشرة 
ايام مبشــاركة فرق متثل الشــركات 
ومن مختلف محافظات العراق حيث 
مباراتان في  بواقع  البطولة  ستجري 

اليوم الواحد .
وقال علي كرمي عضو املكتب التنفيذي 
لالحتاد العربي للشركات رئيس االحتاد 
العراقي لرياضة الشركات بأن االحتاد 
اعد العدة بأن تكــون هذه البطولة 
لها طعما مميزا خاصة وانها ستكون 
املوســم  لهذا  نشــاطاتنا  خامتــة 
حيث وفرنا كل املســتلزمات الظهار 
البطولة وخاصــة افتتاحها مبا يليق 
وســمعة االحتاد .واضاف السيد علي 
كرمي :  ان افتتــاح البطولة  البطولة 
بلقاء يجمع  فريقا مديرية  ســيتم 

بلديــة البصــرة وفريــق الشــركة 
واحلراريات  الزجــاج  لصناعة  العامة 
عند الســاعة احلادية عشر والنصف 
صباحــا ويلتقــي  بعدهــا وفي متام 
الساعة الواحدة ظهرا فريقا شركة 
نفــط ذي قــار وفريق شــركة نفط 

البصرة .
وذكــر رئيس االحتــاد ان املؤمتر الفني 

اخلــاص بالبطولة عقد يــوم الثالثاء 
املاضي املوافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢ في مقر 
االحتاد  بحضور رئيس االحتاد علي كرمي 
حســني ونائب رئيس االحتاد واعضاء 
اللجنة الفنية واملسابقات في االحتاد 
صالح عبد اهلل يوسف رئيس اللجنة 
و عدنــان محمد عضو اللجنة و كرمي 
مطــر جابر عضــو اللجنــة وممثلي 
الشركات املشاركة في البطولة وفي 
بدايــة االجتماع رحــب رئيس االحتاد 
بجميع ممثلي الشركات املشاركة في 
محافظات  مختلــف  ومن  البطولة 
العــراق متمنني لهــم النجاح ومن 
ثــم مت مناقشــة الشــروط الفنية 
الــذي تخص البطولــة  ومن بعدها 
الفنية  اللجنة  اعضاء  السادة  أجرى 
ســحبة البطولة حيث مت تقســيم 
الفرق املشاركة على أربع مجموعات 
بعد ان مت تصنيف الفرق الذي وضعت 
علــى  رأس كل مجموعــة حســب 
نتائــج بطولة كأس العــراق االخيرة  
ليترشح اول وثاني من كل مجموعة 

الى مباريات دور الثمانية.

سلة الكراسي يسعى للتعاقد مع مدرب أجنبي

اليوم.. إنعقاد الجمعية العمومية للجنة األولمبية 

ماجد صالح رئيسًا التحاد الكانوي

دوري العراق للشركات والمؤسسات 
بكرة الصاالت  يبدأ اليوم

عباس وناس

علي كرمي



بغداد - وداد ابراهيم:
طغيان وســائل التواصل االجتماعي 
يغّيــب عنك فكــرة ان هنــاك من 
او كارت في  ورقية  يرســل رســائل 
ورقية  او تصلــك معايــدة  العيــد 
فيهــا صورة عــن بغــداد ومعاملها 
االثاريــة وخلفها تهنئة، وبســطور 
وكأنها كتبت مــن القلب وبخط يد 
صاحبها، هذا املشــهد موجود حتى 
االن وفق ما اعلنته الشــركة العامة 
الصباح  والتوفيــر لصحيفة  للبريد 
اجلديد عــن الرســائل الورقية التي 
تدخــل صندوقها البريدي وتقوم هي 
بإيصالهــا الى زبائنها عبر ســاعي 

البريد.
 مدير قســم التخطيــط واملتابعة 
املهندس  االدارة  رئيس مجلس  ونائب 
"ســالم عبد احلســن محمود" في 
والتوفير  للبريــد  العامة  الشــركة 

االتصــاالت حتدث  لــوزارة  التابعــة 
للصباح اجلديد قائال:  

الرســائل الورقية لها قيمة معنوية 
ال تعوض، وتعد جزءا من موروث تراثي 
كبير وملسة مهمة لها معان ترتبط 
بكينونة الشخص، وقد ال يصدق ذلك 
الكثيرون ان هناك شريحة كبيرة من 
اجملتمــع تتعامل بالرســائل الورقية 
عبر بريدنــا رغم الثــورة الصناعية 
واملعلوماتية التي حدثت للبريد وفي 
ايصال املعلومة، ويحرص البريد على 
جمعها وايصالهــا بدقة الى زبائنه، 
وحاليا هي جزء من اخلدمات البريدية 
التي يقدمها البريــد العراقي منها 
رسائل شــخصية وكروت ومعايدات 
مثل ما كنا نتســلمها مــن الزبائن 
في الســبعينيات من القرن املاضي، 
والبريــد موجود فــي حياتنا ونحتاج 
الى دعم املواطن ألننا على ابواب ثورة 

بريدية.
وتابــع: تدخــل البريد رســائل تأتي 
بشكل مســتمر من والى احملافظات 
واملعروف  وبغداد"  والبصرة  "ميسان 
ان هذه املؤسســة الكبيرة تأسست 
في بدايتها على اســاس الرســائل، 
البريدية،  واخلدمــات  البريــد  وموزع 
ومكتــب البريد حتــى ان الكثير من 
املناطق في بغداد يستدل عليها من 
مكاتــب البريد، ونعمل االن  وبجهود 
مكثفة مــن االدارة العامــة للبريد 
رئيس  العــام  مديرها  وبتوجيهــات 
مجلــس االدارة "ادريــس خالد عبد 
التقنية  وفق  حتديثها  على  الرحمن" 
البريد  لصناديق  حدث  الذي  والتطور 
فــي العالــم، ونعمــل علــى وضع 
"صناديق بريدية ذكية"  تتحســس 
الرسائل البريدية حني يضعها ساعي 
البريد رســالة عبر  البريد فيرســل 

الهاتف الى صاحب الصندوق يعلمه 
بأن له رســالة في بريده، وســتكون 
فــي اجملمعــات الســكنية احلديثة 
واملؤسســات االقتصاديــة الكبيرة، 
وقمنا بدراســة جدوى واوعزنا لهيئة 
يأخذوا بنظر االعتبار  ان  االســتثمار 
موضــوع "من املعنــي بحمايتها"؟، 
هل ســتكون من قبلنا ؟ ام من قبل 

الشركة املستثمرة للمجمعات؟  

أكثر من 100 خدمة بريدية
واكمل: املعروف ان اخلدمات البريدية 
تصــل الى اكثر من مئة خدمة منها 
البريد العادي واملســجل والشحنات 
والتوصيل واالخيرة ســيتولى البريد 
العمــل بها مــن اجل اســتقطاب 
اخلاص  القطاع  شــركات  مجموعة 
وبتنســيق وتنظيــم امنــي ليكون 
العمل عــن طريق القطاع اخلاص الن 
املعــروف ان هناك شــركات وهمية 
ســتطلق  لذا  بالتوصيــل  تعمــل 
بعد  التوصيــل  خدمــة  الشــركة 
ندخــل على صفحات شــركات  ان 
بتنظيــم  وباشــرنا  التوصيــل، 
قطاع البريد وتســجيل الشــركات 
وقســمناها الى اربع فئات "شركات 
الكترونيــة  و"مواقــع  ومكاتــب" 
و"تطبيقات"  تواصــل"  وصفحــات 
و"مواطنني او افراد" وجهزنا استمارة 
خاصة لتمأل وتعزز باملستمســكات، 
وبعد اســتحصال املوافقات االمنية 
او مزاولة  العمــل  مننحهم فرصــة 
خدمــة التوصيــل حتــى تنتهــي 

مشاكل هذا املوضوع.
  واضاف: هذا ما يوفر للمواطن عدم 
التعامل مع شركات وهمية او مزيفة 
او شركات تنقل بضاعة ممنوعة، ومن 
اجــل ان تصل البضاعــة للمواطن 
بنفس السعر، وستطلق هذه اخلدمة 
خالل هــذا العام علما ان من مهامنا 
ايضا من  التوفيــر وهو  ايضا خدمة 
موروثنا الــذي نعتز ونهتم به وهناك 
خدمــة االيداع والســحب واحلواالت 
داخل وخارج العراق وممكن ان يتحول 
الدفتر البريدي الى بطاقة الكترونية.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

رغـم المـد االلكترونــي .. 
الرسائـل الورقية لـم تتوقف

"البريد": نعتزم إطالق خدمة التوصيل

متابعة ـ الصباح الجديد:
قامت ممثلة هوليوود وســفيرة األمم املتحدة 
لإلنســانية، أجنلينا جولي، بزيــارة مفاجئة 
إلى واحــدة من أكثــر املناطق تضــّرراً في 
جنوب باكســتان، األســبوع املاضــي وفقاً 
القتلى  ارتفعت حصيلة  بينما  ملســؤولني، 
بســبب الفيضانات املســتمرة منذ شهور 
إلى 1559 شخصاً. وعرض مقطع تلفزيوني 

وصول جولي إلى مطار كراتشــي، عاصمة 
إقليم السند جنوبي باكستان، حيث قتلت 
الفيضانات منذ حزيران املاضي 692 شخصاً 
ودّمرت مئات اآلالف مــن املنازل وتركت أكثر 

من نصف مليون شخص بال مأوى.
الحقــاً، زارت جولــي بعض املناطــق التي 
تضّررت من الفيضانات، وفقاً لإلعالم احمللي. 
وبحســب اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

زارت جولي باكســتان لدعم اجملتمعات التي 
دّمرتها الفيضانات. ولــم يصدر تعليق من 
احلكومة على زيارة جولي إلى دادو، املنطقة 
التي تســببت فيها أمــراض املياه أيضاً في 
مقتل نحو 300 شــخص منذ متوز املاضي. 
وحالياً، يحاول األطباء احتواء تفشي أمراض 

حتملها املياه وسط ناجني من الفيضانات.
أتي زيــارة جولي بينما يتواجــد رئيس وزراء 

باكســتان شهباز شــريف في 
اجللســة  حلضــور  نيويــورك، 
للجمعية  والسبعني  السابعة 
العامــة لــألمم املتحــدة. وفي 
األضرار  خطابه، سيبرز شريف 
التي تســبب فيها تغير املناخ، 
ومــن بينها الفيضانــات، في 

بالده.

الموصل ـ الصباح الجديد:
أحيا نحاٌت في مدينِة املوصل اعماال اثرية دمرها تنظيُم 

داعش اثناء سيطرتِه على املدينة عام 2014.
ويقــول النحــات خالد العبــادي احلاصل علــى درجِة 
املاجســتير في الفنون التشــكيلية انه نفذ نحَو 20 
جدارية حتاكي الزمَن االشوري لتذكير ِاالجيال الالحقة 
بتاريخ نينوى الذي ميتد آلالف الســنوات. وكان تنظُيم 
داعش دمرَ عقب اســتيالئِه على املوصــل العديَد من 

املواقع ِاالثرية والتُحف في املدينة.

الصباح الجديد ـ خاص:
قام جتمع "العراقية هنا" بالعمل على تنفيذ انشطة 

مجتمعية فعالة حملت عنوان "عيشتنا سوا" 
تضمنت زيارات لدور العبادة اخملتلفة في عموم مدن 

العراق ، واقامة جلسات نقاشية للتحاور السلمي بني 
الطوائف واالديان والقوميات اخملتلفة  من اجل نشر 

ثقافة التسامح والتآخي وبناء الوطن وفق مفهوم " اننا 
نسعى للتعايش مع الوضع الذي نحن عليه من خالل 
السالم واحملبة مع االديان التي يضمها عراق الرافدين 

وهي  املسيحي والصابئي وااليزيدي والبهائي واملسلم 
وعليك التأقلم معهم والتعلم منها ما يناسبك 

فهناك امور كبيرة مشتركة بني هذه االديان واعظمها 
االنسانية وحب الوطن"

وتطوع للعمل في هذا املشروع ما يصل الى )٦٠( 
متطوعة من تسع محافظات مختلفة من عموم 

العراق.  

نحات يرّمم آثارًا دمرها
داعش في الموصل

تجمع العراقية وحملة 
"عيشتنا سوا"

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

بني آونة وآونة أخرى يظهر لنا شخص مختل 
اخالقياً ليبني للمجتمع ضرورة تدريب الفتاة 
على ان تكون قوية في مواجهة أي متحرش. 
اذ انتشر مقطع فيديو يوم اخلميس 22 أيلول 
على مواقــع التواصل االجتماعي لـ شــاب 
عراقي يجلس في ســيارة آجره " الكوستر " 
وهو يقوم باستعراض قبيح ومقزز ويتحرش 

بشكل غير الئق وال مقبول. 
وانتشــر على نطاق واسع على جميع مواقع 
فيديو  االجتماعي. وظهــر مقطع  التواصل 
لهذا الشخص في داخل سيارة األجرة، وهو 

ميارس سلوكا قبيحا ومخالفا لآلداب.
ممــا دفع املواطنــني إلطالق ملصــق بعنوان 

"أوقفوا متحرش الكرادة في العراق". 
العديد من التعليقات والتدوينات في مواقع 
التواصــل االجتماعــي كافة أدانــوا احلادث 
عليه.  بالقبــض  اخملتصة  اجلهــات  وطالبوا 
وبالفعل مت الوصول الى هذا الشخص والقاء 

القبض عليه.
ليــس جديــد علينا ظهــور هكــذا حاالت 
شــاذة في مجتمع عانــى ماعانى من ويالت 
احلــروب واخلراب، لكن املفرح في هذه القصة 
املســتفزة لألخالق موقف الفتاة التي قامت 

بتصوير هذه الواقعة.
 فقد اثبتــت ان العراقية قوية متحدية كان 
موقفهــا صلب وتوصف " بألف رجل " حيث 
جعلت من هذا الشــخص امنوذجا لكل من 
يحاول اإلساءة الى أي فتاة، لقد تعلمنا منها 
كيف نواجه الصعب باألصعب، في مجتمع 
يرفض ان يكون للفتاة صوت يســمع بسبب 
اعــراف وتقاليد فرضت عليهــا، اليوم هذه 
الفتاة صرخت معلنة رفضها لكل إســاءة 

حتدث لها او لغيرها من بنات جنسها.
فقــد تعبنــا ونحن نقــول: ان "الســتر" و 

"العفة" منظومة أخالقية متكاملة.. 
منظومة بعضها عند املرأة واجلزء االكبر في 

عقلية وأخالقيات الرجل..
متــى تدرك بعــض النفوس ان املرأة ســواء 
حتجبــت أم ال ، تبقــى مكشــوفة للعــني 
املريضــة.. متى يعترف البعــض ان النفوس 
هي التي تتحجب او تسفر بغض النظر عن 

املالبس 
اذاً املشكلة في أخالقيات الرجل .....

 وللحديث بقية ...

أوقفوا متحرش الكرادة 

زينب الحسني

أنجلينا جولي تقوم بزيارة مفاجئة إلى باكستان المنكوبة بالفيضانات

بغداد- الصباح الجديد:
وّجــه وزيــر الثقافة والســياحة واآلثار 
أبواب  بفتــح  ناظــم  الدكتور حســن 
املتحف العراقي أمــام اجلمهور يوم غٍد 
الثالثاء مجاناً ملناســبة يوم الســياحة 

العاملي.

وأوضح الدكتور ليث مجيد حسني رئيس 
الهيأة العامة لآلثــار والتراث في حديث 
تابعته الصباح اجلديد: سيكون الدخول 
مجاناً إلى املتحــف العراقي يوم الثالثاء 
املقبــل املوافــق ٢٧/٩/٢٠٢٢ وهو اليوم 
الذي يحتفل فيه العالم بيوم السياحة 

العاملي وتقــام فيه املؤمتــرات والندوات 
واملعارض والفعاليات الثقافية اخملتلفة.

وأكد 
أنَّ 

مالكات الهيــأة تعمل على توفير كافة 
اخلدمــات للــزوار بهدف االطــالع على 
حضارة وادي الرافدين التي متثل حضارات 
سومر وأكد وبابل التي علمت اإلنسانية 
أســس احلياة واختراع الكتابة والقانون 

والطب والرياضيات.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن املستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية في 
اململكة العربية الســعودية، تعاون جديد بني الهيئة 

.MBC ومجموعة
وقال آل الشــيخ، عبر صفحته علــى موقع التواصل 
االجتماعي "فيسبوك": ســعيد باإلعالن عن شراكة 
جديــدة بني هيئــة الترفيه ومجموعــة MBC إلطالق 

برنامج سعودي آيدول".

وكشــف آل الشــيخ أن جلنــة 
التحكيــم تتكون مــن الفنانني 
وأصالة  وأحــالم  أبوبكر  أصيــل 

وماجد املهندس.
الترفيــه  هيئــة  رئيــس  وأشــار 
الســعودية إلــى أن العــرض األول 
ديسمبر/  في شــهر  يبدأ  للبرنامج 

كانون األول 2022.

الصباح الجديد ـ خاص: 
يقيم احتــاد الناشــرين العرب معرض 
العربي"  للكتاب  الدولي  "اســطنبول 
للفترة من االول من شــهر تشرين اول 
املقبل وحتى التاســع منه مبشــاركة 
اجلمعيــة الدوليــة لناشــري الكتاب 
العربي في تركيا ودور نشر عربية ويقام 
املعــرض ســنويا ومبركز املعــارض في 

اسطنبول. 
ويتضمــن املعرض املذكــور االصدارات 
احلديثة لدور النشر العربية في العلوم 
والفكر  واالدب  والتاريــخ  والتكنلوجيا 
فيما تقدم بعض دور النشر اصداراتها 

فــي الطــب والهندســة وعلــوم 
العمارة، ويعــد املعرض تظاهرة 

وعلمية  ومعرفيــة  ثقافية 
كبيــرة تســعى ال حيــاء 
اللغــة العربية في تركيا، 
املعــرض  يســتقطب  اذ 
املذكور اجلالية العربية في 
االتراك  من  والكثير  تركيا 
واألجانب املهتمني باللغة 
يعد  انه  علمــا  العربية 
من أكبر معارض الكتب 
العربية التي تقام خارج 

الدول العربية.  

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن النجــم محمــد رمضان، 
غنائــي  حفــل  علــى  تعاقــده 
عبر  وذلك  العراق،  في  استعراضي 
حسابه الرســمي مبوقع التواصل 

االجتماعي "فيسبوك".
ونشر رمضان صورته أثناء توقيعه 
على عقــد حفله املقبل، معلقاً:" 

بإذن اهلل أقوى حفلــة في مدينة 
أربيل كردستان العراق.. احلفل يوم 
اخلميس املوافق 27 من أكتوبر بعد 

حفلة إسكندرية بعشرين يوما".
تعرض  رمضان  أن محمــد  ويذكر 
حلملة كبيرة بسبب حفله املنتظر 
إذ أكد  مبحافظــة اإلســكندرية، 
عدد كبير من رواد مواقع التواصل 

أنه غير مرحــب به هناك، وطالبوا 
بإلغــاء احلفــل، ما دفــع رمضان 
اجلمهور  للقاء  والذهب  حتٍد  لعمل 
في الشــوارع، وتردد أيضــا أنه مت 
طرده مــن أحد املقاهــي، ما دفع 
اإلعالمي عمرو أديب لشــن هجوم 
عنيف على محمد رمضان وانتقد 

تصرفاته بشكل قاس.

كركوكـ  الصباح الجديد:
في  احمللية  احلكومــة  كشــفت 
عــن خطة  كركوك،  محافظــة 
لتطوير  احملافظة  إدارة  وضعتهــا 
األماكن السياحية وإنشاء حدائق 
للمثقفني  ملتقى  ليكون  وشارع 
واألدبــاء في احملافظة فــي تكرار 

لتجربة شارع املتنبي في بغداد.
وذكــر مديــر االعــالم واالتصال 
احلكومي فــي محافظة كركوك 
مــروان العاني،في تصريح تابعته 
“احلكومة  ،إن  اجلديــد  الصبــاح 
احملافظــة وضعت  فــي  احملليــة 
خطــة لتأهيل وتطويــر االماكن 
التون  ناحيــة  فــي  الســياحية 
كوبري ضمن مبادرة متكني وبدعم 
املصارف  ورابطة  املركــزي  البنك 

العراقية”.
تتضمــن  “اخلطــة  أن  وأضــاف، 
تطويــر أجــزاء من أكتــاف نهر 
الزاب األســفل فــي ناحية آلتون 
كوبري الســياحية والتي تعد من 

والسياح  للزائرين  املهمة  احملطات 
في كركــوك”، مؤكدا أن “الناحية 
تســتقبل آالف السائحني سنويا 

من خارج احملافظة”.
وأوضــح أن “املبادرة تتضمن أيضا 

تطويــر إحــدى حدائــق كركوك 
وأيضــاً نقل جتربة شــارع املتنبي 
في بغداد إلى أحد شوارع املدينة 
ليكون مع هذه احلديقة متنفسني 

للمثقفني واألدباء”.

غدًا الثالثاء.." الثقافة" تفتح المتحف الوطني أمام الزائرين مجانًا  حفل غنائي مرتقب لـ"محمد رمضان" في أربيل

إنطالق الموسم األول لـ"سعودي آيدول"
كركوك تخطط لنقل تجربة

"شارع المتنبي" ألحد شوارعها

معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي
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