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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
أحيا التشرينيون واعداد غفيرة من 
الذكرى  الســبت،  أمس  املواطنني 
الثالثة النتفاضة تشرين بتظاهرات 
جرت في ساحتي التحرير والنسور 
احملافظات،  وعدد مــن  بغــداد  في 
األمنية  القــوات  اتخذت  وقت  في 
الكفيلة  اإلجراءات  من  سلســلة 
بحمايــة املتظاهريــن اضافة الى 
إجــراءات غلــق الطــرق املؤديــة 
إلــى مركــز العاصمــة بالصبات 
بتعطل  تســبب  ما  الكونكريتية 
املناطق  فــي  للحركة  تام  شــبه 
القريبة من مواقــع االحتجاج في 

ساحتي التحرير والنسور.
تواجد  مصــورة  مقاطع  ونقلــت 
اآلالف من املتظاهرين وهم يرفعون 
في  تشــرين،  انتفاضة  شــعارات 
بغداد واحملافظــات، مع احتكاكات 
مع القوات األمنيــة أدت إلى وقوع 
عــدد مــن اإلصابات فــي صفوف 

اجلانبني.
واســتبعدت قيادة عمليات بغداد، 
بحســب بيــان تلقتــه »الصباح 
حظر  لفــرض  نوايا  أيــة  اجلديد«، 
تقييم  أن  للتجوال، مؤكدة  شامل 
املوقــف األمنــي فــي العاصمة 

يخضع للتطورات.
وأوصت القيادات العسكرية بعدم 
استخدام الســاح والذخيرة ضد 
املتظاهرين، لكن شهود عيان ذكروا 
لـ »الصبــاح اجلديــد«، ان القوات 
املوجــودة قرب جســر اجلمهورية 

استخدمت الغاز املسيل للدموع.
اجلهات  أعلنت  ذلــك،  مقابل  وفي 
األمنية اعتقال عدد من األشخاص 

الــذي وصفتهم باملندســني الذي 
حاولــوا العبث بأمــن التظاهرات 

ومعهم أسلحة متنوعة.
الشيوعي  احلزب  في  القيادي  وأفاد 
العراقي جاسم احللفي في تصريح 
إلى »الصباح اجلديد«، أن »انتفاضة 
رفعت شــعارات ومطالب  تشرين 
وطنية حقة وأكدت قوة الشــعب 
العراقي ومتسكه بالتغيير واملدنية 

والدميقراطية«.
وتابع احللفي، أن »تكرار التظاهرات 
أمس هو للتأكيد على ان املطالب 
ما زالت قائمة ولم يتحقق شــيء 

منها«.
وأوضح، أن »القوى السياسية التي 
مساندة  بيانات  باســتمرار  تطلق 
املتظاهرين، جندها  ملطالب  ومؤيدة 
بعــد تراجع االحتجاجــات تنقلب 

على وعودها السابقة«.
الثورة  »هــذه  أن  احللفــي،  وبــني 
الســلمية ال تنسجم مع مصالح 
والتي  للســلطة  املاسكة  القوى 

همها املال والنفوذ«.
ســوف  »االحتجاجــات  أن  وأورد، 
املطالب  حتقيــق  حلــني  تســتمر 
احلقة«، مشــدداً على أن »سلمية 
مع  ولســنا  قــوة  االحتجاجــات 
بيد  الســاح  يكون  وأن  العنــف، 

الدولة حصراً«.
»وجــود  عــن  احللفــي،  وحتــدث 
ميليشــيات مســلحة تنتظر أية 
على  االنقضاض  أجــل  من  فرصة 
املتظاهرين وإحلــاق األذى بهم ولنا 
جتربة مريرة منــذ عام 2011 لغاية 

الوقت احلالي«.
وأوضــح، أن »املتظاهريــن لهــم 

صبر قــوي بأنهــم قــادرون على 
التحمل وعدم االجنرار وراء مساعي 
العنف، والدســتور العراقي سمح 

باالحتجاج السلمي«.
وانتهــى احللفي، إلــى أن »التغيير 
أصبــح أولويــة مــع عــدم قدرة 
احلالي على  السياســي  النظــام 
االســتمرار، كونه في أزمة شديدة 
بــني مكوناته، إضافــة إلى األزمة 
التي بــني هذا النظام والشــعب 
بالكتل  يثق  الذي لم يعد  العراقي 
احلاكمة والدليل هذه االحتجاجات 
ومــن قبلها املقاطعة الواســعة 

لانتخابات األخيرة«.
وعلــى الرغــم من ان النشــطاء 

التشــرينيني اصــدروا بيانا، يؤكد 
سلمية تظاهرات استذكار انطاق 
ويدعو  التشــرينية،  االحتجاجات 
الــى حرمة االعتــداء على القوات 
األمنية واملباني احلكومية وااللتزام 
فقط مبطالب اإلصاح والتغيير، اال 
ان عضو ائتاف دولة القانون كاظم 
علي، رأى في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، إن »النشطاء في تظاهرات 
تشــرين شــاهدوا أن تظاهراتهم 
منــذ عامني لم جتلب إلينا ســوى 
املشكات، خصوصاً احلكومة التي 
تشــكلت بعد هذه التظاهرات لم 

تأت باخلير على العراقيني«.
أن »التظاهرات  الــى  وانتهى علي 

التي شهدتها بغداد امس لم تكن 
باملستوى الذي كانت عليه في عام 
2019، والسبب في ذلك هو شعور 
باإلحباط  املتظاهرين  مــن  الكثير 

نتيجة األوضاع احلالية«.

الصيد الثمني
في الســياق، أكدت قيادة عمليات 
بغــداد عصــر امس الســبت، أن 
القطعات األمنية مستمرة بتأمني 
احلماية للتظاهر الســلمي وتقدمي 

يد العون للمتظاهرين.
وذكرت القيــادة في بيان أن »قواتنا 
األمنية متكنت من اجراء التفتيش 
ومســك  لألشــخاص  الدقيــق 

مفترقات الطرق لغرض توفير أعلى 
للمتظاهرين  امــن  من  مســتوى 
نهجهــا  وضمــن  الســلميني، 
بتوزيع  قواتنا  اإلنساني ســاهمت 
قناني مياه الشرب وتقدمي اخلدمات 

الطبية لهم«.
وأضافــت القيــادة فــي بيانها أن 
أبــدوا  »املتظاهريــن الســلميني 
تعاونهــم التام مــع اخوانهم في 
القــوات األمنيــة وحتديــد بعض 
العناصر املندســة التي حتاول إثارة 
املشــاكل وتعكير صفو املمارسة 

الدميقراطية.
خلية  أعلنــت  الشــأن،  هذا  وفي 
اإلعــام األمنــي أمس الســبت، 

فــي  اثنــني  مندســني  اعتقــال 
تظاهرات احياء ذكرى حراك تشرين 

.2019
وقالت اخللية في بيان إن »األجهزة 
تأمني  في  تستمر  اخملتصة  األمنية 
الســلميني  للمتظاهرين  احلماية 
وهي تتخذ أقصى درجات االنضباط 
في عملها، اال ان بعض املندســني 
القوات  علــى  االعتداء  يحاولــون 

األمنية«.
األمنية  »األجهــزة  أن  وأضافــت، 
اخملتصة متكنت مــن إلقاء القبض 
بحوزتهما  اثنــني  متهمــني  على 
لرمي هذه  وادوات  زجاجيــة  كرات 
الكرات على قواتنا األمنية، مشيرة 
الــى ضبــط دروع واقيــة وقنــاع 
تخفي للوجــه وعصي عدد اثنتني 
بحوزتهما، حيث مت اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الازمة بحقهما إلكمال 

أوراقهما التحقيقية«.
اخلليــة علــى »اهمية  وشــددت 
احلفاظ على ســلمية التظاهرات 
التام مع  وأبعاد املندسني والتعاون 
األجهــزة األمنية إللقــاء القبض 

عليهم«.
املتهمني  القبض على هذين  ويعد 
صيدا ثمينــا يرجــح ان يقود الى 

اجلهة التي سخرتهما. 
األمني  االعــام  خليــة  وكانــت 
نفســها ذكرت في وقت سابق من 
19 ضابطاً  إصابة  الســبت،  امس 
ومنتسباً من القوة املكلفة بتأمني 

احلماية للمتظاهرين.
وأوردت في بيان تســلمت الصباح 
اجلديد نسخة منه: » رغم الدعوات 
املتكررة من قبــل األجهزة األمنية 

بعدم السماح للمندسني الدخول 
إلــى وســط املتظاهريــن، اال اننا 
ناحظ ان هناك عناصر خارجة عن 
ومواد  ادوات  اســتخدمت  القانون 

غير قانونية اثناء التظاهرات ».
وتابع ان ذلــك » ادى الى إصابة ١٩ 
ضابطاً ومنتسباً من القوة املكلفة 
فيما  للمتظاهرين،  احلماية  بتأمني 
اصيب تســعة مدنيني وذلك منذ 
انطاق التظاهرات في بغداد صباح 
اليوم – امــس - ولغاية إعداد هذا 

البيان”.
“اإلصابــات جاءت  أن  إلى،  وأشــار 
األمنية  األجهــزة  صفــوف  فــي 
والكرات  احلجارة  استخدام  نتيجة 

الزجاجية وقنابل املولوتوف”.
وقبيل السادســة من مســاء يوم 
امس، بدء متظاهرو ساحة النسور 

وسط بغداد باالنسحاب.
وقــرأ املتظاهــرون بيانــا ختامياً 
مطالب   « احتــوى  لتظاهرتهــم 
احملاصصة  إنهــاء  وجوب  تضمنت 
والفساد وكشف قتلة املتظاهرين 
تشــكيل  خليار  الذهــاب  وعــدم 

احلكومات التوافقية«.
وتابع البيان: »املتظاهرون سيعودون 
لساحة النسور في يوم 25 تشرين 
األول اجلاري في حــال عدم حتقيق 

مطالبهم«.
احيــاء  ان  الــى  اإلشــارة  جتــدر 
االحتجاجات التشــرينية، شملت 
عددا مــن محافظات البــاد، وان 
املتظاهريــن فيهــا رفعوا اســوة 
مبحاربة  تطالب  شــعارات  ببغداد 
الفســاد واحملاصصة السياســية 

وحتقيق املطالب املشروعة.

كرروا المطالبة باإلصالح وانهاء الفساد وحصر السالح بالدولة

القوات األمنية تقبض على صيد ثمين قذفها بالكرات الزجاجية وأصاب عددا منها

التشرينيون يحيون الذكرى الثالثة الحتجاجاتهم
والشيوعي العراقي: التغيير الشامل آت

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت مصــادر مطلعة امس 
الســبت عن الســبب الرئيسي 
النهيــار مبنــى اخملتبــر الوطني 
الواثق  ســاحة  في  للتحليــات 

مبنطقة الكرادة وسط بغداد.
وذكرت املصادر ان »السبب الرئيس 
النهيار مبنى ساحة الواثق، يتمثل 
بإزالة أعمدة أساسية في الطابق 
توســعة  لغرض  للبناية  األرضي 

الفضاء«. 
وأضافت ان »ازالة األعمدة متت من 
فنية  هندسية  استشــارات  دون 
وحيث أن الهيكل االنشــائي كان 
ازالتها  باألعمدة تسببت  مرتبطا 

بانهيار كامل الهيكل« 
واشــارت املصادر إلــى أن« هناك 
محاوالت لتحريف سير التحقيق 
و عدم كشف األسباب احلقيقية 
من خــال الضغط علــى املباني 
لعدم  للمبنى  املقابلــة  و  اجملاورة 
اظهار املشاهد املوثقة بكاميرات 
املراقبــة« ، وبينــت ان« ان اهالي 

الضحايــا يناشــدون احلكومــة 
بضــرورة توثيق تفاصيــل احلادث 

قبل اخفائها او حتريفها«.
وكان فوجــئ املواطنــون بأنبــاء 
تتحدث عن انهيــار مبنى حديث 
في شارع الواثق مبنطقة الكرادة، 
األمر الذي تســبب بسخط الرأي 
العام سيما بعد معرفة، ان املبنى 
اســتثماري وانه اجيز من الهيئة 
امانة  ومــن  لاســتثمار،  العليا 

بغداد وتأييد من وزارة الصحة.
ووجــه رئيس الــوزراء مصطفى 
الدفاع  الســبت  الكاظمي امس 
اجلهود  أقصى  باســتنفار  املدني 
إلنقاذ احملاصرين في املبنى املنهار.

وقال الكاظمــي في تغريدة على 
املدني  الدفــاع  وجهنــا  تويتــر: 
باســتنفار أقصى اجلهــود إلنقاذ 
احملاصرين في املبنى املنهار، راجني 

أن مين اهلل بالصحة عليهم«.
وأضــاف: »ووجهنــا بفتح حتقيق 
باحلــادث واإلجــازة املمنوحة في 
إلى  الفتاً  الســابقة«،  احلكومات 

أن »احلــادث يؤكد صحــة جهود 
وإيقاف منح  الفســاد،  مكافحة 
اإلجازات العشوائية، وقد واجهت 
-لألسف- بسببها انتقادات عدة«.
الدفاع  مديريــة  أعلنت  وكانــت 
إنقاذ  السبت،  امس  املدني صباح 
البناية  داخــل  من  13 شــخصاً 

املنهارة في الكرادة.
املدني  الدفاع  بيان ملديريــة  وذكر 

العراقية  األنبــاء  وكالــة  نقلته 
متكن  املدنــي  »الدفــاع  أن  )واع(، 
مــن انقــاذ 13 شــخصاً«، الفتاً 
إلى أن »عمليــات اإلنقاذ ما زالت 

مستمرة«.
وأشار البيان إلى أنها »تتعامل مع 
حادث انهيار بناية وإنقاذ احملتجزين 
وســط  الكرادة  منطقــة  فــي 

العاصمة بغداد.

وأضــاف البيان أن »فرقها ما زالت 
تواصل أعمالهــا إلنقاذ احملتجزين 

في البناية«.
وأكدت املديرية ذاتها، مساء امس 
السبت، استمرار عمليات البحث 
واإلنقــاذ حتت انقــاض املبنى في 
ســاحة الواثق مبنطقــة الكرادة 

وسط بغداد.
وقــال مدير إعام الدفــاع املدني 

العميد جودت عبــد الرحمن في 
تصريــح اطلعت عليــه الصباح 
اجلديــد، إن »عمليــات البحث ما 
زالت جارية على قدم وســاق ومت 
اســتخدام املعدات الثقيلة لرفع 
الولوج النفاق  ثــم  األنقاض ومن 

متكونة نتيجة انهيار املبنى«.
وأضــاف، أن »عمليــات االنقــاذ 
اســتخدام  كذلــك  شــملت 
عن  للبحث  احلراريــة  الكاميرات 
الضحايــا واملصابــني وعلى مدار 

الساعة ولم تتوقف حتى اآلن«.
وتابع أن »اجلهــود تقودها مديريتا 
الدفاع املدني فــي جانبي الكرخ 
في  األخوة  مــن  بدعم  والرصافة 
احلشــد الشــعبي وأمانة بغداد 

واجلميع مستنفرون«.
وبدوره رجــح مدير مديرية الدفاع 
املدني اللواء كاظــم بوهان، بقاء 
ثاثــة او أربعــة اشــخاص حتت 
فتح  إلى  أشــار  فيمــا  األنقاض 
حتقيق ســتقدم نتائجــه لرئيس 

الوزراء ووزير الداخلية .

بوهان فــي تصريح لوكالة  وقال 
األنباء العراقية )واع(، إن »%80 من 
املبنى انهار بشــكل كامل وفرق 
الدفــاع املدني جنحــت بإنقاذ 13 
وال  متوسطة  اصاباتهم  شخصاً 

ترقى أن تكون حرجة«.
وأضــاف: »ال منتلــك معلومــات 
مؤكدة %100 عن عدد املتواجدين 
ومن  انهيــاره  املبنــى حلظة  في 
املرجح بقاء 3 الى 4 اشخاص حتت 
ركام االنهيار ومصيرهم مجهول 

حتى اآلن«.
وأكــد »فتح حتقيق في أســباب 
االنهيار مــن قبل اجلهات اخملتصة 
وســتقدم نتائجــه امــام رئيس 

الوزراء ووزير الداخلية«.
وفــي الســياق، طالب عــدد من 
املســؤولني والسياســيني بفتح 
احلــادث  فــي  شــفاف  حتقيــق 
التفاصيل،  ادق  علــى  والوقــوف 
فيما  أكدت جلنة النزاهة النيابية، 
امس الســبت، فتــح ملف منح 
إجــازات االســتثمار للمختبرات 

واملستشفيات األهلية.
وقالت عضو اللجنة النائبة سروة 
عبد الواحد في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه،  إن »هيئة 
االســتثمار الوطنيــة مطالبــة 
بتوضيــح آليــة إعطــاء إجازات 
والعيادات  للمختبرات  االستثمار 
الفتة  األهلية«،  واملستشــفيات 
إلى أن »مــا حدث اليوم في بغداد 
من انهيار مبنى للعيادات الطبية 
بسبٍب هندســي يدعو إلى إعادة 
النظر بكلِّ املوافقات التي متنحها 
هيئة االستثمار وخصوصا إضافة 
بناء علــى املباني املتهالكة، التي 
تستوجب احلصول على املوافقات 
الهندســية من أمانــة بغداد أو 
احملافظة ضمن خطط مدروســة 

وليست عشوائية«.
النزاهة  وأشــارت إلى أن »جلنــة 
ستقوم بفتح هذا امللف لكشف 
جميع اخملالفات املتعلقة به، سواء 
في بغــداد أو احملافظــات األخرى، 

وإحالة اخملالفني إلى القضاء«.

إزالة االعمدة الساندة للمختبر الوطني للتحليالت سببت انهيار 80 % من مشيداته 
مصادر تكشف السبب الرئيس النهيار مبنى ساحة الواثق:

 النزاهة النيابية تعتزم فتح تحقيق بكل اجازات االستثمار الممنوحة للمباني الصحية

تقريـر

تل أبيب تطالب بوقف تمويل منظمات
4أوروبية تدعو الى مقاطعة إسرائيل غدا..نحتفل بتحرر البالد

أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية 3من االنتداب البريطاني واالستقالل التام
6منذ آب الماضي

السليمانية ـ عباس اركوازي:
تواصل تركيا وايران قصفها املدفعي 
واجلــوي ملناطق وقــرى وقصبات في 
اقليم كردســتان، بينما تعقد جلنة 
االمن والدفاع النيابية اجتماعاً اليوم 
األحــد، لبحث تداعيــات الهجمات 
إقليــم  علــى  األخيــرة  اإليرانيــة 

كردستان.
واكد مدير ناحية سيدكان مبحافظة 
أربيل إحسان جلبي، أن تركيا قصفت 
بواسطة طائرات مسيرة جبل بولي، 
بينما يواصــل احلرس الثوري اإليراني 

القصــف املدفعــي على قــرى في 
الناحية لليوم السابع على التوالي.

واشــار جلبي الى ان احلــرس الثوري 
اإليراني يواصل لليوم السابع قصف 
جبلي سرقر وبربزين بشكل متقطع، 
إلى أن القصف تســبب في  منوهاً 
اخاء عــدد من القــرى القريبة من 

احلدود االيرانية.  
بدوره أعلن قائممقــام قضاء كوية 
مبحافظــة أربيل طارق حيــدري، أن 
أدى  اإليراني  الصاروخــي  القصــف 
إلى نزوح نحــو 700 عائلة إلى مركز 

املنطقة  إلــى  مشــيراً  القضــاء، 
املســتهدفة ما زالــت مغلقة، وال 
ميكن ملوظفي املؤسســات اخلدمية 
تعرضها  من  خشية  اليها،  الوصول 

للقصف مجدداً.
وكان احلــرس الثــوري اإليرانــي قد 
شــن االربعاء املنصرم هجمات على 
مقرات أحزاب كردية معارضة اليران 
تتخذ من مناطــق في االقليم ماذا 
لها، مستخدماً 73 صاروخاً وعشرات 
الطائرات املســيرة املفخخة، ما ادى 
الى مقتــل واصابة العشــرات من 

عناصر تلك االحزاب بجروح.
أن  واوضح قائممقام قضــاء كوية، 
القصف اإليرانــي أدى إلى نزوح نحو 
آزادي لاجئني  700 عائلة من مخيم 
وســكان قرية شــيله التــي تبعد 
كيلومتراً واحداً عن اخمليم، إلى مركز 
القضاء، مبّيناً ان سكان املدينة يؤون 

النازحني في بيوتهم.
وأضاف أن النازحني تركوا كل شــيء 
وراءهم، مشــيراً إلى أن هناك بيوتاً 
في املدينة تســتضيف عائلتني إلى 

ثاثة عوائل نازحة. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــد اخلبيــر في مجــال حقوق 
امس  الغــراوي  فاضل  االنســان 
حتديــات  هنالــك  ان  الســبت، 
ومشــاكل في قطاعــات النقل 
واالنتــاج  واالســكان  والطــرق 
والصناعــة اثــرت علــى حقوق 
وجعلتها  مباشر  بشكل  املواطن 

في خطر محدق.
واضاف الغــراوي، ان »جميع هذه 
القطاعات تشــهد تدهوراً كبيراً 
حيث حتتاج مدينة بغداد أكثر  من 
ثاثة مايني وحدة سكنية وحتتاج 
البصرة إلى نصــف مليون وحدة 

سكنية ويحتاج العراق في جميع 
محافظاته إلى أكثر من تســعة 

مايني وحدة سكنية«.
وفي مجال الطرق »يحتاج العراق 
إلــى فتح طــرق حديثــة وإعادة 
وترميم أكثر مــن ) 50.000( كم 
لشبكة النقل في العراق للمدن 
احملافظات  بني  تربط  التي  والطرق 
وحتتاج إلى ترميــم أكثر من )70) 
جسراً وإنشاء )120(  جسراً حديثاً 
في عموم العراق، داخل احملافظات 
وخارجهــا إضافة إلى اســطول 
والبحري  واجلــوي  البــري  النقل 
الذي يحتاج إلــى أكثر من )70%) 

النقل  وسائل  وزيادة  جتهيز جديد 
اخملتلفة خلدمة املواطنني«.

واضــاف ان »اكثــر  مــن )5000) 
العمل  عــن  متوقــف  معمــل 
حكومي وخــاص كانت جميعها 
منتجــة وكانــت تغطــي  أكثر 
من )%65( مــن حاجة اجملتمع في 
والصناعات  الصناعيــة  اجلوانب 
الغذائية والسلع االستهاكية«.

ودعا الغراوي احلكومة الى »اتخاذ 
املشاكل  ملعاجلة  عاجلة  اجراءات 
في قطاع السكن والنقل والطرق 
االســتثمار  باطاق  والصناعــة 
في هذه القطاعات باالســتعانة 

العاملية  والشركات  الدول  بكبرى 
بهــذا اجملال ووضع هــذه البرامج 
البرامج  فــي  كاهداف ماســية 
احلكومية وانشاء عواصم حديثة 
وفقا للمواصفات العاملية وانشاء 
شــبكة مواصات وطرق حديثة 
بدال مــن طــرق املوت  وانشــاء 
في  الكبرى  الصناعيــة  املناطق 
املدن وتطبيق القوانني االقتصادية 
البصرة  قانــون  مثــل  املهمــة 
االقتصاديــة  العــراق  عاصمــة 
ينعكس  مبا  احلرة  املناطق  وانشاء 
على حتقيق التنمية املســتدامة 

للمواطن«.

وسط صمت رسمي وحزبي.. تجدد القصف االيراني
التركـي علـى اقليم كردستان

ادى الى اخالء عشرات القرى ونزوح 700 عائلة خبير: البالد بحاجة الى تسعة ماليين وحدة لحل ازمة 
السكن وترميم 50 الف كم لشبكة النقل 



محليات2

 الصباح الجديد - متابعة: 

اســتقصائي  حتقيق  كشــف 
املظلم”  “الوجــه  عــن  مطول، 
للصناعــة النفطية في العراق 
وحتولها الى كابوس مميت يفتك 

بالصغير قبل الكبير.
البريطانية  وأجنزت هيئة اإلذاعة 
“بي بي ســي”، التقرير ويشــير 
الى عدم إعالن شــركات النفط 
العمالقــة عن ماليــن األطنان 
من االنبعاثــات الناجتة عن حرق 
“غــاز الشــعلة” املترافــق مع 
النفط، وهو مصدر  اســتخراج 
مهم النبعاثــات غازات الدفيئة 
التي تســبب االحتباس احلراري، 
وتتسبب أيضا في ارتفاع نسب 
األمراض بــن العراقين وحاالت 

الوفاة.
وأظهر حتقيق “بي بي سي”، وجود 
عشــرات احلقول النفطية التي 
تعمل فيها كبريات الشــركات 
النفطيــة العاملية مثل “بريتش 
و”إكســون  و”إيني”  بتروليــوم” 
و”شــل”  و”شــيفرون”  موبيل” 
االنبعاثات  عــن  اإلعالن  يتم  وال 
الناجتة عن حرق “غاز الشــعلة” 
مهما  مصدرا  أيضاً  يعتبر  الذي 

للطاقة لو جرى استغالله.
وبحسب التقرير، ينتج عن حرق 
غاز الشعلة مزيج قوي من ثاني 
اكسيد الكربون وامليثان والهباب 
الهواء  يلــوث  الــذي  األســود، 
ويســرع من ظاهــرة االحتباس 
، وجاء فــي التحقيق،  احلــراري 
أيضاً وجود مستويات عالية من 
املــواد الكيميائية التي يحتمل 
أن تسبب الســرطان لدى أبناء 
املوجودة  السكانية  التجمعات 
بالقــرب مــن حقــول النفط ، 
ووفقا للنتائج التي توصل إليها 
التحقيق، فانــه توجد في هذه 
احلقــول أعلى مســتويات حرق 
غاز الشعلة في العالم وال يتم 

اإلعالن عنها.
ونقل التقرير عن اخلبير املستقل 

املعنــي بحقوق  املتحدة  لــأمم 
اإلنسان والبيئة ديفيد بويد، قوله 
إن هذه اجملتمعات السكانية هي 
“مناطق التضحية احلديثة” وهي 
األولوية  فيهــا  تعطى  “مناطق 
للربــح واملصالــح اخلاصة على 
حســاب البيئة وصحة اإلنسان 

وحقوقه”.
املدمرة  اآلثار  التحقيــق  وأظهر 
لتلوث الهواء الذي تتســبب به 
شــركات النفط العمالقة على 
صحة األطفال وعلى البيئة في 
العراق حيث تظهــر آثار التغير 

املناخي املدمرة بأقسى صورها.
ولفت تقرير )بي.بي.سي( إلى أن 
“بريتش بتروليوم” و”إيني” و”شل” 
موبيل”  و”اكســون  و”شيفرون” 
تبنــت تعهدات البنــك الدولي 
للعــام 2015 املتعلق بالتخلص 
من ظاهرة غاز الشــعلة بحلول 

العــام 2030، إال فــي حــاالت 
الطوارئ، فيما قالت “شل” إنها 
ستتخلص من ذلك بحلول 2025 
، لكن هذه الشــركات تقول إنه 
عندما تعاقدت مع شركة أخرى 
إلدارة العمليات اليومية في هذه 
احلقول النفطيــة، تتحمل تلك 
الشركات مســؤولية الكشف 
الناجتة  الغازية  االنبعاثــات  عن 

عن حرق غاز الشعلة.
واشار التقرير الى انه بعد أشهر 
من الدراسات والتحاليل، تبن أن 
النفطية  احلقول  هناك عشرات 
التــي ال يعلن مشــغلوها عن 
ما  فيها،  الغازيــة  االنبعاثــات 
يعني أن ال أحــد يعلن عنها أي 

شيء.
وذكــر التقريــر انه مــن خالل 
األقمــار  بيانــات  “اســتخدام 
البنك  عن  الصــادرة  الصناعية 

التــي تظهــر مواقع  الدولــي 
اشــتعال غازات الشعلة، متكنا 
من حتديــد االنبعاثــات في كل 
موقع من هذه املواقع، وبحسب 
التقديرات فــي العام 2021 لم 
يتم اإلبالغ عن ما يعادل نحو 20 
مليون طن من انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون الصادر عن هذه 
االنبعاثات  يعادل  ما  وهو  املواقع 
مليون سيارة   4.4 لنحو  الغازية 

سنويا”.
وردا على ذلك، قالت الشــركات 
اخلمس إن املمارســة الصناعية 
الشــائعة هي اإلبالغ فقط عن 
انبعاثــات املواقع التــي تديرها 
و”إيني”  “شــل”  اما   ، مباشــرة 
فقــد اوضحتا أنهمــا تقدمان 
رقما إجماليــا لالنبعاثات وهذا 
يشــمل حرق الغاز فــي املواقع 
أضافتا  لكنهما  تديرها،  ال  التي 

بــأن هذا الرقم غيــر مفصل أو 
غير مدرج في تعهدهما بخفض 

االنبعاثات بحلول 2030.
فــإن  التحقيــق،  وبحســب 
حرق الغــاز قد يزيــد من خطر 
السرطان  أنواع  ببعض  اإلصابة 
يعيشــون  الذين  لأشــخاص 
في  النفط  بالقرب من حقــول 

العراق.
وتابــع التقرير أن أبنــاء املناطق 
حقول  اكبــر  ببعض  احمليطــة 
النفط العاملية في جنوب شرق 
العراق، في الرميلة وغرب القرنة 
والزبير والنهران عمر، يشتبهون 
منذ فترة طويلة في أن سرطان 
الــدم لــدى األطفــال آخذ في 
االزدياد، وأن حرق غاز الشعلة هو 

املسؤول عن ذلك.
إلى  البريطاني،  التقرير  وأشــار 
أن في البصــرة، ارتفعت حاالت 

مرضى الســرطان بنسبة 20% 
بــن عامــي 2015 و2018، وفقاً 
الصحة  لوزارة  مســرب  لتقرير 
بي  “بي  عليه  اطلعت  العراقية، 
ســي عربي” ويلقي باللوم على 

تلوث الهواء.
وبن التقرير، أن “بريتش بتروليوم” 
في  الرئيسيان  املقاوالن  و”إيني” 
حقلي الرميلة والزبير النفطين، 
احلقلــن،  تديــران  ال  والنهمــا 
فإنهمــا ال تعلنــان عن كميات 
عن  الناجتة  الغازيــة  االنبعاثات 
حرق غاز الشــعلة فيهما، كما 
أن املقاولــن الفرعيــن اللذين 
يشــغالن احلقلن ال يعلنان عن 

ذلك.
وذكر التقرير أن قسم األخبار في 
“بي بي سي عربي” عمل في العام 
2021 على مدى أســبوعن مع 
خبراء البيئــة والصحة بالقرب 

الشركات العمالقة تخفي ماليين األطنان من االنبعاثات 
الناتجة عن حرق الغاز المترافق مع استخراج النفط

تسبب االحتباس الحراري وارتفاع نسب األمراض بين العراقيين وحاالت الوفاة
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تقرير

البصرة - سعدي السند:

يصادف شهر تشــرين األول من كل عام 
شهرا اعتمدته منظمة الصحة العاملية 
للتوعية بســرطان الثدي على مستوى 
... أجرى مكتب “الصباح اجلديد”  العالم 
في البصرة  هذا اللقاء مع الدكتورة )فّي 
األمراض  اختصاصية  الســياب(  سعود 
املوانئ  مبستشفى  والتوليد  النســائية 
للحديــث عن ســرطان الثدي بشــكل 
موســع وأهمية الكشــف املبكر عنه 

والطرق املهمة للوقاية منه . 

يُعد ثاني أكثر أنواع السرطان شيوًعا
 تقــول الدكتورة فــّي الســياب : يعد 
ســرطان الثدي ســرطانا يصيب خاليا 
الثدي لدى النســاء، كما يُعد ثاني أكثر 
أنواع الســرطان شــيوًعا بعد سرطان 
اجللــد، حيث يحدث بســبب منــو غير 
طبيعــي خلاليــا الثدي حيث تنقســم 
تراكمها  اخلاليا بشكل سريع مســببة 
أو  في منطقــة معينة لتشــّكل ورما 
كتلة وقــد ينتقل إلى أجــزاء أخرى من 
اجلســم كالعقد الليمفيــة، وقد يبدأ 
ســرطان الثدي مع اخلاليــا املوجودة في 

القنوات املنتجة للحليــب والذي يُعرف 
املمكن  ومن  العنيف،  اللبني  بالسرطان 
أن يبــدأ مــن األنســجة الغدّيــة التي 
تُســمى الفصيصات ويُعرف بالسرطان 
الفصيصي الغزوي، كما ميكن أن يبدأ من 

خاليا أو أنسجة أخرى بالثدي.

أطعمة من املمكن أن تقي من سرطان 
الثدي

وأضافــت الدكتورة فــّي :  يعد النظام 
الغذائــي كعامــل وجــزء وقائــي من 
مجموعة عوامل أخرى، كما ال تُعد بعض 
األطعمة ســبًبا في منع سرطان الثدي 
إاّل أنها أطعمة مــن املمكن أن تقي من 
سرطان الثدي، ومن هذه األطعمة بعض 
املشروبات التي حتتوي على عناصر مهمة 
للتقليل مــن خطر اإلصابة بســرطان 
الثدي، حيث يُســاعد الشــاي األخضر 
على حماية اخلاليا التي تتضرر بســبب 
وذلــك الحتوائه  النووي،  احلمــض  تلف 
على مضادات األكســدة كالبوليفينول 
والكاتيكن، إضافة إلــى فوائده األخرى 
كتنظيم الوزن وضغط الدم، وميكن أيًضا 
لعصير الرمــان أو الرمــان أن يكون أداة 
وقائية لســرطان الثدي بسبب احتوائه 
على مادة البوليفينول املؤكســدة، فمن 
اجليــد إدخال الشــاي األخضــر وعصير 

الرمان إلى النظــام الغذائي اليومي مع 
االنتباه ملســتويات الســكر في عصير 
الرمان خاصًة ملرضى السكري، واألفضل 

التوجه الستشارة طبية.

 وايضا الفواكه واخلضــراوات اذ يحتوي 
اخلوخ والتوت والفراولة على نسبة عالية 
مــن البوليفينول ومضادات األكســدة 

األخرى كفيتامن سي  

والتي لهــا دور كبير فــي تقليل خطر 
اإلصابة بسرطان الثدي، وبعض الفواكة 
لهــا القدرة علــى منع تكاثــر اخلاليا 
السرطانية وقتلها من غير التأثير على 

اخلاليا السليمة، أما اخلضراوات املفيدة 
في منع ســرطان الثدي هي اخلضراوت 
الورقية بشكل عام كاجلرجير والكرنب 
والقرنبيط والســبانخ واللفت واخلردل، 
حيث حتتوي هــذه اخلضراوات على مادة 
اجللوكوزينــات الكيميائيــة ومضادات 

 K، C، E األكسدة مثل فيتامينات
إضافــة لأليــاف، ممــا يجعلهــا ذات 

خصائص  مقاومة لسرطان الثدي.
 وايضا األســماك بشــكل عــام مثل 
والسمك  والســردين  الساملون  سمك 
اململح وزيوت الســمك مثل زيت كبد 
الســمك، كما تتواجد بنسبة أقل في 
بــذور الكتان وعن اجلمــل وزيوت اجلوز، 
وهذه األطعمة احملتويــة على أحماض 
أوميغا 3 لم يتم تعــن جرعة محددة 
لها إاّل أنهــا تعزز اجلهاز املناعي وتقّويه 
بســرطان  اإلصابة  خطر  تقــاوم  كما 
الثــدي، وذلك عن طريــق تقليل حجم 
الدراسات  أثبتت  وكثافته، حيث  الثدي 
أنَّ حجم الثــدي الكبيــر أكثر عرضة 
لإلصابة بســرطان الثدي ســت مرات 

مقارنة بالثدي ذي احلجم الصغير
 وهناك البهارات اذ يُساعد الفلفل احلار 
واجملفف على منع منو اخلاليا السرطانية 
اخلبيثة وانتشــارها في اجلســم، كما 
يحتــوي الفلفل على مــادة كيميائية 

تســتخدم للعالج املوضعي لألم، مع 
ألنه  املتناولة  الفلفــل  لكمية  االنتباه 
قد يُهيج اجلهاز الهضمي، أّما الكركم 
فله خصائص مضادة للســرطان ألنه 
ومضادة  لاللتهابــات  مضــادة  مــادة 
للتأكســد، كمــا يحتوي علــى مادة 
الكركمن التي تساعد في التقليل من 
التأثيرات الســامة لبعض خاليا الثدي، 
باإلضافة إلى إمكانية تثبيط منو خاليا 
سرطانية في الثدي، وقد يساعد الثوم 
والبصل أيًضا على منع منو خاليا الثدي 

السرطانية

ضرورة الكشف املبكر عن سرطان 
الثدي 

وأشارت : هناك ضرورة مهمة على املرأة 
أن تعطيهــا أهمية كبيرة حفاظا على 
صحتها ومنها ضرورة الكشــف املبكر 
عن ســرطان الثدي من خالل مراجعة 
املراكــز املفتوحة لهذا الغرض في عدد 
من املستشــفيات واملراكــز الصحية 
اذ كلما اكتشــفنا املرض مبكرا تكون 
نســبة الشــفاء كبيرة وكلما تأخرت 
املريضة باملراجعة تكون نسبة الشفاء 
قليلة وســترى املرأة خــالل مراجعتها 
اهتماما كبيرا بهذه املراجعة من خالل 

العاملن حفاظا على صحتها

)الصباح الجديد) تسلط الضوء على سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه
بمناسبة شهر التحدي له وكيفية الوقاية منه

 بغداد - الصباح الجديد:
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان 
اليوم االحد دوام رســمي للجامعات احلكومية 

واألهلية، نافية انباء التأجيل.
وقالــت الوزارة في بيان إنها “تنفي تأجيل موعد 
انطالق العام الدراسي اجلديد لطلبة اجلامعات 
احلكوميــة واالهلية كافة وتؤكــد بان الوثيقة 

املتداولة مزورة وال يوجد اي نية لتأجيله”.
وأضافت الوزارة في بيانها ان “جميع ما مت تداوله 
في مواقع التواصل االجتماعي عار عن الصحة 
فعلــى الطلبة االســتعداد لهذا العــام الذي 
سيكون حضورياً بالكامل والذي سيكون اليوم 

االحد املصادف ٢/١٠/٢٠٢٢”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أفادت الشــركة العامة لتجارة املواد الغذائية، 
بوجود ثالث ســالت غذائية توزع على املواطنن، 
ضمن احلصة التموينية، أي الى نهاية الســنة 
احلالية 2022، مشــيرة الى أن السلة الغذائية 

تتضمن ست مواد.
وقالت مدير عام الشــركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية، التابعة لــوزارة التجارة العراقية، ملى 
املوســوي، “لدينا مواد غذائية للسلة الغذائية 
تكفي الى نهايــة العام احلالي، فضالً عن وجود 

خزين يكفي لشهرين أو ثالثة اضافية”.
وأوضحــت أن “قانــون الدعم الطــارئ لأمن 
الغذائــي والتنميــة، ينتهي مفعولــه بنهاية 
الســنة احلالية، والى االن ال توجد تخصيصات 
اضافية للســنة القادمة”، الفتة الى ان “السلة 
الغذائية تتضمن ســت مواد، وهي الرز والسكر 
وزيت الطعــام واملعجــون، فضال عــن نوعن 
مــن البقوليات، أما مــادة الطحن فهي تابعة 

للشركة العامة لتصنيع احلبوب”.
وتشــرف وزارة التجارة على الشــركة العامة 
لتجارة املواد الغذائيــة التي لها مخازن ومراكز 
متوينيــة، تُنقل منها املــواد الغذائية إلى وكالء 
احلصة التموينية، الذين لهم مواقع في كل حي 
ســكني في العراق، وعادًة ما يكون مقّر وكيل 
احلصة هو محل مــواد غذائية، تُلحق به مهمة 

توزيع احلصة.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلـــن وزير العمل والشؤون االجتماعية وكالة 
القاضي ســاالر عبدالســتار اطالق راتب املعن 
املتفرغ للمســتفيدين في بغــداد واحملافظات 

لشهر أيلول املاضي .
مــن جانبها بينــت  هيئة رعايــة ذوي اإلعاقة 
واالحتياجــات اخلاصة انها اكملــت اإلجراءات 
الفنيــة واملاليــة  الطالق رواتب املعــن املتفرغ 
 الدفعة التاســعة لشــهر أيلول اجلاري لسنة 
٢٠٢٢، مبينة ان من ضمنهــم اكثر من 4 آالف 
مستفيد جديد ألصحاب القرارات الطبية الذين 
اكملوا اصدار بطاقة املاستر كارد  ويصرف لهم 

وسيكون الصرف للبقيه تباعا .  
الى  واملستفيدات  املســتفيدين  الهيئة  ودعت 
التوجه للمنافــذ  املعتمدة مــن قبل مصارف 
  )الرافدين، والرشــيد، وآشــور( لتسلم رواتبهم 
وتبليغهم مـــن قبـــل  بعد اكمال  االجراءات 

املصـارف.  

اليوم .. دوام رسمي 
للجامعات وال صحة

 ألنباء التأجيل

ثالث سالت غذائية 
شهرية بقيت لدى التجارة 
واثنتان كخزين ستراتيجي

وزير العمل يعلن إطالق 
الدفعة التاسعة من راتب 

المعين المتفرغ 

 عشرات الحقول 
النفطية التي تعمل 

فيها كبريات الشركات 
النفطية العالمية ال 

تعلن االنبعاثات الناتجة 
عن حرق “غاز الشعلة” 
الذي يعد أيضًا مصدرا 
مهما للطاقة لو جرى 

استغالله

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزير الصناعة واملعادن منهـــل 
عزيـز اخلبـاز ، في مكتبه الرسمي مبقر 
الوزارة مع السفير التركي لدى العراق 
املُرافق  علـي رضـــا كونـــاي والوفد 
املُشــترك  الصناعي  التعاون  آفاق  لُه 
في  مدينــة صناعية  إنشــاء  وآليات 

مدينة املوصـل . 
الســعي  اللقاء  ِخالل  الوزير  وأكـــَد 
لفتــح آفاق تعــاون ُمشــترك يخدم 
البلديــن ، الفتاً إلى أنــُه قد متَّ توجيه 

هيئــة املُــدن الصناعية فــي الوزارة 
بالتعــاون املُطلق مــع اجلانب التركي 
إلنشــاء املدينة الصناعية في املوصل 
وأن الهيئة بإنتظار الرد الرســمي من 
اجلانــب التركي حول املوضوع ، مؤكداً 
تطلُع الــوزارة لتحقيق خطوة فعلية 
حقيقية جدية على أرض الواقع للبدء 
بإنشاء املدينة ، ُمشــيراً بذات الوقت 
إلى أهميــة التعــاون إلختيار أفضل 
منــوذج للمدينة الصناعيــة واإلتفاق 
على الُبنى التحتية والشــراكة وآلية 

العمل .
ووجه الوزير بعقد ورشــة عمل حول 
مشروع املدينة الصناعية تُضم كافة 
العراقي  اجلانبن  في  امُلتصة  األطراف 
والتركــي من ُمقاولــن ورجال أعمال 
وإقتصادين ، ُمبيناً بأنُه سيتم توجيه 
دعوة رســمية لوزير الصناعة التركي 
لوضع النقاط املُشتركة واإلتفاق على 
اخلطوات األساسية للبدء باملشـروع . 
بدوره أكَد الســفير التركي توجهات 
احلكومة التركيــة على تعزيز التعاون 

الصناعي مع العراق ، داعياً إلى أهمية 
إســتمرار اللقاءات الدوريــة واملُثمرة 
للشروع مبشروع املدينة الصناعية في 
املوصل لتكون مركــز صناعي وزراعي 
وإســتقطاب  العمل  ُفــرص  وخلــق 
املُنتجيــن العراقين واألتراك ، مؤكداً 
إســتعداد باِلده للتعاون والتنســيق 

للُمضّي باملشـروع .
ُمنظمة  باشـرت  متصل  صعيد  على 
UNDP التابعة لــأمم املُتحدة القائمة 
الوريدية  احملاليل  تأهيل مصنــع  على 

في ُمحافظة نينوى التابع للشــركة 
واملُستلزمات  األدوية  لصناعة  العامة 
الطبية في ســامراء إحدى شــركات 
وزارة الصناعة واملعادن بنصب الُدفعة 
األخيرة من األجهزة واملُعدات امُلتبرية 

احلديثة والتشغيل التجريبي . 
الصيدلي  الشركة  عام  ُمدير  وقـــال 
عبـد احلميـد عبـد الرحمـن محمـود 
أنَّ املُنظمــة باشــرت أيضــاً بتدريب 
العاملن في ُمختبــرات املصنع على 
إجــراءات التشــغيل واإلدامــة التي 

سيتم إدخالها إلى العمل بعد إكمال 
 VALIDATION اإلجــراءات املُتعلقة بـ
واألمور الفنية األخرى والشروع باإلنتاج 
الفعلي ، ُمبيناً أنَّ األجهزة سُتساهم 
بشــكٍل كبير في فحص املواد األولية 
بدقــة عالية وحتســن جــودة املُنتج 
كونها تُعد مــن األجهزة األكثر تطوراً 
على ُمستوى العراق والعالم ، ُموضحاً 
بأنُه قد متَّ توزيع األجهزة على امُلتبرات 
التابعة للمصنع كافة وحسب احلاجة 

الفعلية وطبيعة عمل ُكّل جهاز .

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة التربية امس السبت، عن 
انطالق العام الدراسي اجلديد، اعتبارا 
من يــوم االربعاء املوافق 12 تشــرين 

األول لعام 2022.
وقالت وزير التربية علي الدليمي في 
بيان “تتقدم الشــعوب واألمم وتنهض 

وتزدهر عبر أبــواب املدارس والقاعات 
الدراسية ومن دونها تصبح الشعوب 
متخلفــة، تعيــش اجلهــل والفقر 
والظالم، وتنتشــر األمية التي جتعل 
اإلنسان غير قادر على حماية نفسه 
من أية مخاطر تهدد حياته اجتماعياً 

واقتصادياً وثقافياً”.

وأضــاف الدليمي: “فــي الوقت الذي 
تســتعد فيه وزارة التربية الستقبال 
أبنائها الطلبــة وفتح أبواب املدارس 
لتعلن عن بدء العام الدراسي اجلديد 
الدعوة  توجــه  فإنهــا   ،2022-2023
إلــى اإلدارات املدرســية والهيئــات 
والتدريسية كافة إلقامة  التعليمية 

كرنفال تربوي تســتقبل فيه األمانة 
الكبيرة التــي كلفهم اهلل بحملها 
فلذات  وتعليــم  بتربيــة  متمثلــًة 
وأن يكون   ، والتالميذ  الطلبة  أكبادنا 
هذا االســتقبال التربوي بأجمل صور 

احلفاوة والتكرمي بأبنائكم البررة”.
وتابع ان “وزارة التربية تناشــد اجملتمع 

العراقــي بشــرائحه ومؤسســاته 
كافــة وأوليــاء األمور ألخــذ دورهم 
بتوفير  الــوزارة  الوطني ومشــاركة 
البيئــة الســليمة التــي تضمــن 
الدوام في  وتؤمن اســتقرار وانتظام 
مدارسنا وحمايتها من أي اشكاليات 
التربوية  ورســالتها  مكانتها  تزعزع 

مكانة  علــى  واحملافظة  املقدســة، 
املعلم وقدســية املهنــة التي يقوم 
بأدائها من أجــل تعليم أبناء اجملتمع 
وبناء شــخصياتهم تربويــاً وعلمياً 
قادرين  رجاالً  مبا يجعلهــم  ووجدانياً 
على خدمة وطنهــم وبنائه وتطوره 

وازدهاره”.

العراق وتركيا يناقشان فرص التعاون إلنشاء مدينة صناعية في مدينة الموصل

التربية تعلن 12 تشرين بدء العام الدراسي الجديد

ُمنظمة UNDP ُتباشر التشغيل التجريبي لمصنع المحاليل الوريدية في نينوى 



بغداد - الصباح الجديد:

نحتفل غدا االثنني بعيد البالد الوطني والذي 
يرتبط بإعالن اســتقالل البالد عن االنتداب 
البريطاني ودخولها رســميا في عصبة األمم 

املتحدة عام 1932.
حتى األمــس القريب لم يكــن الثالث من 
تشرين االول مناسبة لالحتفال، وعلى الرغم 
من ان دعــوات طالبت في شــباط من عام 

2008 به، اال ان البرملان لم ميرر قانونا بذلك.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الثاني 2020، أقر 
مجلس الوزراء مشروعا قدمته وزارة الثقافة 
باختيــار تاريخ انضمام العــراق إلى عصبة 
األمم املتحدة املصادف الـ3 من أكتوبر/تشرين 

األول 1932 يوماً وطنياً.
وطلبــت احلكومــة ة، حينها، مــن الدائرة 
القانونية في األمانــة العامة جمللس الوزراء 
إعــداد مشــروع قانون خاص بشــأن العيد 
يكــون منفصال ومســتقال عن  الوطنــي 
وإحالة  الرســمية،  بالُعطل  اخلاص  القانون 
مشــروع قانون العيــد الوطني إلى مجلس 

النواب.
وأعلنــت األمانة جمللس الــوزراء، قبل يومني، 
يوم  مبناســبة  الرســمي،  الــدوام  تعطيل 
االســتقالل الوطني، في خطــوة لالحتفال 

بالعيد الوطني في الثالث من أكتوبر.
ويتصادف الـ 3 من أكتوبر/تشرين األول ذكرى 
يوم االســتقالل الوطني والذي حتول العراق 
مبوجبه من إقليم خاضع لالنتداب البريطاني 

إلى دولة ذات سيادة.
وأصــدرت “عصبة األمم املتحــدة”، عند ذلك 
التاريخ من عام 1932، بياناً يتضمن االعتراف 
وبذا  البريطاني،  االنتــداب  وإنهــاء  بالعراق 

صارت البالد العضو 57 في عصبة االمم.

من االنتداب الى االستقالل
في 25 نيســان عــام 1920 قــررت اململكة 
املتحدة بعــد نهاية احلــرب العاملية األولى 
وانتصار احللفاء، انشاء البالد بعد ان جمعت 
فيها ثالث واليات هي بغداد والبصرة واملوصل 
واختارت اســم العراق الذي كان يطلق على 
املنطقــة املمتدة من تكريت شــماال حتى 

عبادان جنوبا.
تأســس العراق من ثالث واليــات وهي والية 
بغداد ووالية البصرة ووالية املوصل العثمانية 
الســابقة. وفي عام 1926، مت التصويت في 
البقاء  مناطق والية املوصل الشمالية على 
ضمن العراق، فقد كان األتراك ال ينقطعون 
عن مطالبتهم بوالية املوصل منذ عام 1918، 
وحتى عقد معاهدة لوزان حني اعترفت تركيا 
رســميا بأن والية املوصل جزء مــن العراق 
ولم تعد تطالب بها رســميا، لتشكل هذه 
العراقية  للدولة  اإلقليميــة  املناطق احلدود 

احلديثة.
نالت البالد استقاللها  بعد رحلة طويلة من 
الكفاح والنضال اســتمرت 12 عاما، بعد ان 
انتهت الرحلة بإعالن مجلس عصبة األمم في 
العراق  1932، قبول  3 أكتوبر/تشــرين األول 
عضوا فيه، ومبا يعني استقالل البالد وحتررها 
من االنتداب البريطانــي، ليصير ذلك اليوم 
نقطة حتــول في تاريخ البــالد احلديث على 

املستوى السياسي واالجتماعي.
االنتداب أشــعل  إنهاء  اخلالف حول كيفية 
الصراع السياســي بني قــادة العراق آنذاك، 
ممــا دفع امللــك فيصل األول لدعوة رشــيد 
عالي الكيالني -أحد قــادة املعارضة آنذاك- 
لتشكيل حكومة جديدة، لكن خطوة امللك 
لم تنجح في تهدئــة اخلالفات، وجرى تغيير 

خمس حكومات في عامني.

االنتداب على العراق
يُعّرف االنتــداب بأنه نظام ســيطرة وإدارة 
ابتدع بعــد احلــرب العاملية األولــى، بإدارة 
البلدان أو األقاليــم التي انتزعت من الدولة 
العثمانية وأملانيا. وأُقر هذا النظام في مؤمتر 

سانرميو بإيطاليا في أبريل/نيسان 1920. 
يقول أســتاذ العلوم السياســية ياســني 

البكري في هذا الصدد:
أن العراقيــني لــم يتقبلوا فكــرة االنتداب 
البريطانــي على بالدهــم، واعتبروه احتالال، 
مؤكدا أن هناك رفضا عراقيا لصيغة االنتداب 
تكلــل بأكثر من ثورة، منها ثورة العشــرين 

وثورة محمود احلفيد في السليمانية.وجتسد 
الرفض العراقي لالنتداب في خطاب التتويج 
للملك فيصل األول في أغسطس/آب 1921. 
وبحســب البكري، فــإن في اخلطــاب ذكر 
بشكل واضح أنه يهدف الستقالل اململكة 

العراقية من سيطرة بريطانيا.
ورأى الباحث واحمللل السياسي باسل حسني 
البريطاني شّكل مرحلة مهمة  أن االنتداب 
في تاريــخ العراق السياســي احلديث، وفي 

تكوينه السياسي واجلغرافي.
يقول:

أن االنتــداب دفع نخبا عراقية إلى رفضه في 
أكثر من شــكل، ســواء عن طريق تشكيل 
مندوبني من شخصيات عراقية من مختلف 
احلاكم  العراقــي ملقابلة  الشــعب  أطياف 
ويلســون،  أرنولد  آنذاك  البريطانــي  املدني 
أو عن طريق تشــكيل جمعيــات مناهضة 
االســتقبال  مثــل جمعية حرس  االنتداب 
السرية وصوال إلى ثورة العشرين في يونيو/

حزيران 1920.
حادا  العشــرينيات صراعا  فترة  وشــهدت 
بني بريطانيا والعراقيني، وال ســيما من قبل 
اجمللس التأسيسي، حول التواجد البريطاني 
في العراق ودوره السياســي واالقتصادي في 

البالد وتعديل بنود االتفاقية.
ويضيف حســني: كانت هناك نزعة وطنية 
متصاعــدة للحد من هــذا النفوذ مدفوعة 
بدعــم امللك فيصــل األول، حتــى وصلت 
األوضاع إلى توقيع معاهدة 30 يونيو/حزيران، 

ثــم إلى انتهــاء االنتــداب البريطاني الذي 
اســتمر 12 عاما ودخول العراق في عصبة 

األمم عام 1932.

كيف انتهى االنتداب؟
مــرت ســيطرة بريطانيا علــى العراق في 
مراحل عدة، بــدأت مبرحلة االحتالل )-1914

املدنيــة  احلكومــة  مرحلــة  ثــم   ،)1918
البريطانية التــي انتهت مع االنتداب 1920، 
واســتمرت مع تأســيس امللكية العراقية 
حتى انتهاء االنتــداب البريطاني عام 1932، 

بحسب املؤرخ العراقي سيار اجلميل.
يقــول اجلميــل أن املفاوضــات العراقيــة 
البريطانيــة بدأت من أجل عقــد معاهدة 
جديدة في 31 مــارس/آذار 1930، وقد ترأس 
الوفــد العراقي امللك فيصــل األول، والوفد 
البريطانــي املندوب الســامي فرانســيس 
همفريز، وأن احلكومة العراقية كانت تنشر 

بيانا يوميا حول ما يدور في املفاوضات.
ويبــني اجلميل فــي 8 أبريل/نيســان 1930، 
صدر أهم بيان عن احلكومة العراقية بشأن 

املفاوضات، يتضمن نقاط االتفاق.
وكانت االتفاقات تنص على أن املعاهدة التي 
التنفيذ  املذاكرة فيها ســتدخل حيز  جتري 
عنــد دخول العراق عصبة األمم، كما أن وضع 

العراق سيكون وضع دولة حرة مستقلة.
ويتابع: تضمنت االتفاقات أيضا إنهاء جميع 
املعاهدات واالتفاقات املوجودة ما بني العراق 
وبريطانيا عند دخــول املعاهدة اجلديدة حيز 

العمل، واالنتداب سينتهي بطبيعة احلال.
وبذلــك انتهــى االنتــداب البريطاني على 
العراق، ليغدو دولة مســتقلة ذات ســيادة 

وعضوا في عصبة األمم، بحسب اجلميل.
ووجد العراقيــون آنذاك أنهم أول من حصل 
على استقالله الوطني من شعوب املنطقة، 
كما شــعروا أنهم فــي دولة ذات ســيادة 
ومستقلة رسميا ولها عضويتها في عصبة 
األمم، حيــث يــرى اجلميل أن هــذا أمر ليس 
بالقليــل مقارنة بغيرها مــن دول املنطقة، 
إذ غدت مكانة العــراق كبيرة ومحترمة في 

العالم حتى عام 1958.

مؤشرات استقالل العراق
وبعــد انتهاء االنتــداب البريطاني، ميكن أن 
تطرح التساؤالت عن حقيقة حصول العراق 
على استقالله، وما املؤشرات التي تدل على 

ذلك.
يرى باسل حســني أن العراق قد حصل على 
االستقالل آنذاك، الفتا إلى أن ذلك يعود ألحد 
شروط االنضمام لعصبة األمم، وهو أن يكون 

العراق دولة مستقلة.
ولفت إلى أنه ينبغي أن يؤخذ األمر بالسياق 
التاريخي وصيرورة الدولة العراقية، وأال يتم 
احلكم على استقالل العراق آنذاك مبفاهيم 

حديثة.
ويعتبــر ياســني البكري اســتقالل العراق 
قضية مهمة ومحورية، إذ كان هناك نضال 
عراقي سياســي للوصول إلى هذا الهدف، 
كما كانت مقولة امللك فيصل األول “خذ ثم 

طالب”.
ويضيف أســتاذ العلوم السياسية أن امللك 
فيصــل اســتطاع أن يحقــق الكثيــر من 
املكاســب، وصــوال إلى االســتقالل، والذي 
أصبح به العراق أول دولة عربية تستقل من 
االحتــالل، وهو إجناز كبير ميكن أن يحســب 

للنخب السياسية في ذلك الوقت.
لكن البكري يــرى أنه ال ميكن القول إنه كان 
استقالال كامال، ألن بريطانيا سعت لتحقيق 
هذا الهــدف مقابل اتفاقيــة عقدها نوري 
الســعيد )الذي شغل منصب رئاسة الوزراء 
في اململكــة العراقية من عــام 1930 إلى 
1958( في حينهــا، وكان من املتحمس لها 
من أجل الوصول إلى هدف االستقالل، على 

األقل لالنضمام إلى عصبة األمم املتحدة.
كبلت االتفاقية العراقية البريطانية العراق 
بقيــود كثيرة، ومنها مســائل عســكرية 
حصولها  أو  للمطارات  بريطانيا  واستخدام 
على قواعد عسكرية في احلبانية في األنبار 
)غربي البالد( أو الشعيبة في البصرة )جنوبي 
البالد(، واستخدامها للطرق وسكك احلديد، 
معتبرة العراق شريكا أو حليفا في أي حرب 
تدخلهــا بريطانيا، وكانت هذه بالفعل قيود 
كبيرة، لكن بحســب البكري فاالســتقالل 

-حتى إن شكليا- يعتبر إجنازا مهما.

3 اليوم الوطني

تفتخر الشعوب باوطانها في عشق سرمدي 
ميتــد طول الدهــر، فالوطن هو كل شــيء، 
وفوق كل شــيء، افضل االعياد الوطنية هو 
يوم اســتقالل البالد، يوم يصبح الوطن حرا، 
يحتل مكانة مرموقة بني االمم، وطن يحسب 
له احلســاب، يســتحوذ االهتمام واالحترام 

والرفعة واخللود.
هنا فــي ارض العــراق، ارض احلضارات، ارض 
الرســل واالنبيــاء واالوصياء، هنــا في هذه 
االرض التي ترتوي من نهريها العظيمني، من 
شعبها االبي، الشــامخ، هنا نحتفي اليوم 
بعيدنا الوطني، الذي جعل البالد من اعضاء 
عصبة االمم املتحدة يوم الثالث من تشــرين 
االول عام 1932، اليوم الذي تردد فيه اســم 
العراق اغنية للســالم في فضاءات العالم 
الواســعة، في ذلك اليوم صارالعراق الدولة 
رقم 57 في تسلســل دول العالم والعضو 
اجلديد فــي هيئة عصبــة االمم املتحدة، في 
خطوة ســبق العراق بها كل الدول العربية 
حتى مصر التي انهــت االنتداب البريطاني 

عام 1937.
ذلك اليوم البهي صار بدايــة لتاريخ جديد، 
بداية لشــعب محب الرضــه وتاريخه وارثه 
الوطنــي، التاريــخ الذي نحتفي بــه اليوم 
عيدا وطنيا للعراق، عيدا نرسمه في قلوبنا 
وحدقات اعيننا زهرة للســالم واحملبة واالمل 

واالمنيات.
وإذ يترسخ هذا اليوم عيدا وطنيا نستقبله 
كل عام ونحن نراجع ما بنينا، ما اجنزنا تقديرا 
واحترامــا لهذه املناســبة، املناســبة التي 
تدفعنــا اكثر لالميان بانتماءنــا لهذه التربة 
الطاهرة، للعمل املثمر بعرقه الشريف ونحن 
نستظل براية العز والكرامة، ان متآلنا نشوة 
الوطن، نتبارك به، نتمنى ان يكون غد الوطن 
اجمل واكثر فرحا، ان تلتمع جنمات هذا العيد 
في عيون شبابنا، ابنائنا، فلذات اكبادنا وهم 
يرددون النشيد الوطني في رفعة العلم يوم 
اخلميــس ويبقى الق املناســبة يتألأل طوال 
ايامنا، ان نعلم اطفالنا معنى الوطن، قيمة 
الوطن، محبة الوطن واالميان به خيمة لالمان 
والســالم واحملبة وااللفة بني ابناء الشــعب 
العراقي بكل اطيافه، وبني الشعب العراقي 
وشعوب العالم التي تبادلنا السالم والثقة 

بشكل متعادل .

عيد العراق الوطني
يوم للفرح والسالم واالمنيات

الصباح الجديد

في اليوم األخير من شــهر حزيران من 
سنة 1930، جرى التوقيع على معاهدة 
بني قادة البالد آنذاك واملندوب السامي 
البالد  بريطانيا بدخول  تلزم  البريطاني، 
فــي عصبــة األمم املتحدة، ومبــا يعني 
باب  املعاهــدة كانــت مفتاح  ان هذه 
اســتقالل البالد وحتررها مــن االنتداب 
البريطاني، وحســبما يرد في تفاصيل 
املعاهدة فان املفاوضات بشــأنها بدأت 
التوقيع عليها، ولعل  قبل شهرين من 
من اهم مــا مييز هذه املعاهــدة التي 
طبقت فيمــا بعد، انصــاف القائمني 

على إدارة البالد في تلك املرحلة.  

املعاهدة العراقية
- البريطانية 1930

بدأت املفاوضــات العراقية البريطانية 
حول عقد معاهــدة جديدة في 31 آذار 
1930، وقــد تــرأس الوفــد البريطاني 
املنــدوب الســامي )هيمفريــز( وضم 
الوفد املســاعد )امليجر بونك( واملستر 
)ســتاجر(،فيما كان الوفــد العراقــي 
برئاســة )امللك فيصل( وعضوية )نوري 
السعيد( و )جعفر العسكري( و )رستم 
حيدر( وكانــت احلكومة تصدر كل يوم 
بياناً مقتضبــاً حول مجرى املفاوضات، 
دون الدخول فــي التفاصيل حتى جاء 
يوم 8 نيســان 1930 حني صدر بيان عن 
احلكومة يقــول:- لقــد مت االتفاق بني 

املفاوضني على ما يلي:-
1 - ان املعاهدة التي جتري املذاكرة فيها 
االن ســتدخل حيز التنفيذ عند دخول 

العراق عصبة االمم.
2 - ان وضــع العراق كمــا هو مصرح 
في املعاهدة ســيكون وضع دولة حرة 

مستقلة.
3 -عنــد دخول املعاهــدة اجلديدة حيز 
العمل ستنتهي حاالً جميع املعاهدات 
واالتفاقــات املوجــودة ما بــني العراق 
وبريطانيا العظمى،واالنتداب الذي قبله 
ســينتهي  البريطانية  اجلاللة  صاحب 

بطبيعة احلال.
وبعد ان امتت احلكومــة عقد املعاهدة 
امامها مهمة  بريطانيا اصبحــت  مع 
تصديقها من قبل مجلس النواب،ونظراً 
الســعيد لم يكن يستطيع  نوري  الن 
ضمــان االغلبية فقــد طلب من امللك 
اصــدار االرادة امللكيــة بحلــه واجراء 
خاللها  من  جديدة،يستطيع  انتخابات 
حتقيق اغلبية فــي اجمللس اجلديد،وهذا 
ما مت بالفعل،حيث اســتطاع ان يخرج 
مبجلس جديد يضمن نية مترير املعاهدة.

نص املعاهدة
صاحــب جاللة ملــك العراق،وصاحب 
جاللة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا 
البحار  وراء  البريطانيــة  واملمتلــكات 

وامبراطور الهند.
ملا كانا راغبني في توثيق اواصر الصداقة، 
واالحتفاظ بصــالت التفاهم وادامتها 
ما بني بلديهما، وملا كان صاحب اجلاللة 
ملك بريطانيا قــد تعهد في معاهدة 
التحالف املوقع عليهــا في بغداد في 
اليوم الثالث عشــر من شــهر كانون 
لليوم  املوافــق  1926 ميالدية  الثانــي 
الثامن والعشــرين من شــهر جمادي 
اآلخر سنة 1344 هجرية، بأن ينظر نظراً 
فعلياً،في فترات متتالية مدة كل منها 
اربع ســنوات، في اســتطاعته االحلاح 
على ادخــال العراق في عصبة االمم، وملا 
كانــت حكومة جاللة ملــك بريطانيا 
العظمى وايرلندا الشمالية، قد اعلمت 
احلكومة العراقية، بال قيد وال شرط في 
اليوم الرابع عشر من ايلول سنة 1929 
انها مســتعدة لعضد ترشيح العراق 
لدخول عصبة االمم سنة 1932 واعلنت 
جمللس العصبة ان هذه نيتها. وملا كانت 
املســؤوليات االنتدابيــة التــي قبلها 
صاحب اجلاللة امللــك البريطاني فيما 
يتعلق بالعــراق، ســتنتهي من تلقاء 
نفسها، عند ادخال العراق عصبة االمم، 
وملــا كان صاحب اجلاللــة ملك العراق، 
ان  يريان  البريطانيــة،  اجلاللة  وصاحب 
الصالت التي ســتقوم بينهما، بصفة 
كونهما مســتقلني، ينبغــي حتديدها 
بعقــد معاهدة حتالــف وصداقة فقد 
اتفقــا على عقــد معاهــدة جديدة، 
لبلوغ هذه الغاية، علــى قواعد احلرية 
واملســاواة التامتني، واالستقالل التام، 
تصبح نافذة عند دخول العراق عصبة 
االمم وقد عيّنا عنهما مندوبني مفوضني 

هما:-
عــن جاللة ملــك العراق: نوري باشــا 
اخلارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  الســعيد 
وعن جاللــة ملك بريطانيــا العظمى 
وراء  البريطانية  واملمتلــكات  وايرلندا، 
البحــار، امبراطــور الهند:-اللفتنانت 
كولونيل السر )هنري هيمفريز( املعتمد 
البريطانية  اجلاللة  الســامي لصاحب 
في العراق. اللذان بعــد ان تبادال وثائق 
فقد  صحيحة  فوجداهــا  تفويضهما 

اتفقا على ما يلي:-
املادة االولى

يسود سلم وصداقة دائمني بني صاحب 
اجلاللــة ملك العــراق وصاحب اجلاللة 
البريطانية،ويؤســس بــني الفريقــني 
الســاميني املتعاقديــن حتالــف وثيق 
،توطيــداً لصداقتهمــا وتفاهمهمــا 
الودي وصالتهما احلسنة،وجتري بينهما 

مشاورة تامة وصريحة في جميع شؤون 
السياســة اخلارجية،مما قــد يكون له 
املشتركة.ويتعهد  مبصاحلهما  مساس 
كل من الفريقني الساميني املتعاقدين 
بأن اليقف من البــالد االجنبية موقفاً 
اليتفق ومعاهــدة التحالف هذه،او قد 

يخلق مصاعباً للفريق اآلخر.
املادة الثانية

ميثــل كل مــن الفريقني الســاميني 

الفريــق  بــالط  لــدى  املتعاقديــن 
الســامي املتعاقد االخر ممثل سياسي 
)دبلوماســي( يُعتمــد وفقــاً لالصول 

املرعية.
املادة الثالثة

اذا ادى نــزاع بني العراق ودولة ثالثة الى 
حالة يترتب عليها خطر قطع العالقات 
بتلــك الدولة يوحد عندئــٍذ الفريقان 
الســاميان املتعاقــدان مســاعيهما 

لتســوية النزاع بالوســائل السلمية 
وفقــاً الحــكام ميثــاق عصبــة االمم 
ووفقاً الي تعهــدات دولية اخرى ميكن 

تطبيقها على تلك احلالة.
املادة الرابعة

اذا اشتبك احد من الفريقني الساميني 
املتعاقديــن فــي حرب، رغــم احكام 
املــادة الثالثة اعاله يبادر حينئٍذ الفريق 
الى  فــوراً  االخر  املتعاقــد  الســامي 

وذلك  بصفــة كونه حليفــاً  معونته 
وفقــاً الحكام املــادة التاســعة ادناه. 
وفي حالة حرب محــدق يبادر الفريقان 
الى توحيد  الســاميان املتعاقدان فوراً 
الدفاع  تدابيــر  اتخــاذ  املســاعي في 
املقتضيــة. ان معونــة صاحب اجلاللة 
ملك العراق ،في حالــة حرب ،او خطر 
حرب محدق تنحصــر في ان يقدم الى 
صاحب اجلاللة البريطانية في االراضي 
العراقيــة جميــع ما في وســعه ان 
واملساعدات  التســهيالت  من  يقدمه 
احلديدية  السكك  استخدام  ذلك  ومن 
ووســائل  واالنهر،واملوانئ،واملطــارات 

املواصالت.
املادة اخلامسة

مــن املفهوم بني الفريقني الســاميني 
املتعاقدين ان مســؤولية حفظ االمن 
الداخلــي فــي العراق وايضاً )بشــرط 
مراعــاة احكام املــادة الرابعــة اعاله( 
مســؤولية الدفــاع عــن العــراق ازاء 
االعتداء اخلارجي تنحصران في صاحب 
اجلاللة ملــك العراق.مــع ذلك يعترف 
جاللة ملك العــراق بأن حفظ وحماية 
البريطانية  اجلاللــة  صاحب  مواصالت 
االساســية بصورة دائمــة في جميع 
الفريقني  االحــوال هما مــن صالــح 
فمن  املشترك.  املتعاقدين  الســاميني 
اجل ذك،وتســهيالً للقيــام بتعهدات 
للمادة  صاحب اجلاللة البريطانية وفقاً 
الرابعة اعاله يتعهد جاللة ملك العراق 
بأن مينــح صاحب اجلاللــة البريطانية 
طيلة مدة التحالف موقعني لقاعدتني 
جويتــني ينتقيهمــا صاحــب اجلاللة 
البريطانية في البصــرة،او في جوارها 
وموقعاً واحداً لقاعــدة جوية ينتقيها 
صاحب اجلاللة البريطانية في غرب نهر 
الفرات. وكذلك يأذن جاللة ملك العراق 
يقيم  ان  البريطانية  اجلاللــة  لصاحب 
قوات في االراضي العراقية في االماكن 
االنفــة الذكر وفقاً الحكام ملحق هذه 
املعاهدة،على ان ســيكون مفهوماً ان 
وجود هذه القوات لن يعتبر بأي حال من 
االحوال احتالالً،ولــن ميس على االطالق 

سيادة واستقالل العراق.
املادة السادسة

يعتبر ملحق هذه املعاهدة جزءاً ال يتجزً 
منها .

املادة السابعة
معاهدتي  محــل  املعاهدة  هــذه  حتل 
التحالــف املوقع عليهما في بغداد في 
االول  العاشر من شــهر تشرين  اليوم 
التاســع  لليوم  ميالدية،واملوافق   1922
عشر من شهر صفر 1341 هجرية وفي 
اليوم الثالث عشــر كانون الثاني 1926 
ميالدية املوافق الثامن والعشرين وشهر 
جمادي االخرة ســنة 1344 هجرية،مع 

بها،التي  امللحقة  الفرعيــة  االتفاقات 
متســي ملغاة عند دخول هذه املعاهدة 
حيــز التنفيذ،وهــذه املعاهــدة فــي 
نســختني،في كل من اللغتني العربية 
واالنكليزية،ويعتبر النص االخير املعول 

عليه.
املادة الثامنة

يعترف الفريقان الســاميان املتعاقدان 
بأنــه عنــد الشــروع بتنفيــذ هــذه 
املعاهدة،تنتهــي مــن تلقاء نفســها 
املســؤوليات  جميع  نهائية  وبصــورة 
املترتبة على صاحب اجلاللة البريطانية 
فيما يتعلق بالعراق،وفقاً الحكام وثيقة 
دولية اخرى وينبغي ان يترتب على جاللة 
امللــك العراقي وحده،وعلــى الفريقني 
الى  ان يبادرا فوراً  الساميني املتعاقدين 
اتخاذ الوســائل املقتضية لتأمني نقل 
هذه املسؤوليات الى جالل ملك العراق.

املادة التاسعة
ليس في هــذه املعاهدة ما يرمي بوجه 
من الوجوه الى االخالل،او يخل باحلقوق 
والتعهدات املترتبــة او التي قد تترتب 
املتعاقدين  الســاميني  الفريقني  الحد 
وفقاً مليثاق عصبة االمم،او معاهدة حترمي 
احلرب املوقع عليها في باريس في اليوم 
السابع والعشــرين من شهر آب سنة 

1928 ميالدية.
املادة العاشرة

إذا نشأ خلل فيما يتعلق بتطبيق هذه 
املعاهدة او تفسيرها ولم يوفق الطرفان 
الســاميان املتعاقدان الى الفصل فيه 
باملفاوضة رأســاً بينهما،يعالج اخلالف 

حينئٍذ وفقاً الحكام عصبة االمم.
املادة احلادية عشرة

االبرام  تبادل  املعاهدة ويتــم  تبرم هذه 
باســرع مــا ميكن،ثم يجــري تنفيذها 
عند قبــول العراق عضــواً في عصبة 
االمم،وتظل هــذه املعاهــدة نافذة ملدة 
تاريخ  ابتداءاً من  خمس وعشرين سنة 
تنفيذها،وفي اي وقت كان وبعد عشرين 
بتنفيذها،على  الشروع  تاريخ  سنة من 
الفريقني الساميني املتعاقدين ان يقوما 
بناءاً على طلب احدهما بعقد معاهدة 
جديدة ينص فيها على االستمرار على 
حفظ وحماية مواصالت صاحب اجلاللة 
البريطانيــة االساســية فــي جميع 
االحــوال وعند اخلالف في هذا الشــأن 
يعرض اخلالف على مجلس عصبة االمم.

واقراراً ملا تقدم قد وقع كل من املندوبني 
املفوضني على هــذه املعاهدة وختمها 

بختمه.
في  ملحقا  تضمنــت  معاهدة،  وكأية 
التفصيالت اإلجرائية التي ينبغي على 
الطرفني اتخاذها لتطبيق بنود املعاهدة 
املرحلية  والتوقيتــات  ينســجم  مبــا 

واملستقبلية

معاهدة 1930..مفتاح باب التحرر من االنتداب البريطاني

غدا..نحتفل بتحرر البالد
 من االنتداب البريطاني واالستقالل التام
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سمير خليل

جانب من االحتفاالت الوطنية بعد اعالن استقالل البالد

مجلس عصبة االمم املتحدة في ثالثينيات القرن املاضي

بعض وثائق التخاطب بشأن التحرر من االنتداب البريطاني
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

الهزارة  تظاهرت عشــرات األفغانيات 
السبت، بعدما أسفر  في كابل، امس 
تفجير انتحاري وقع قبل يوم عن مقتل 
35 شخصا، معظمهم نساء من هذه 

األقلية األفغانية.
وفجــر انتحاري نفســه، امــس األول 
اجلمعة، في مركــز تعليمي في كابل 
يجرون  الطــاب  مئــات  كان  بينمــا 
امتحانات الدخول إلــى اجلامعات في 

حي دشت البرشي.
وينتمــي الكثير من ســكان املنطقة 
الغربية التي وقع فيها الهجوم ألقلية 
الهــزارة العرقيــة، ومعظــم أبنائها 
من الشــيعة، التي جرى استهدافها 
من قبل في هجمــات نفذها تنظيم 

“داعش”، وفقا لـ”رويترز”.
ويقطــن احلي غالبية شــيعية تضم 
أفــرادا من أقلية الهــزارة املضطهدة 
والتــي  أفغانســتان  فــي  تاريخيــا 
اســتهدفت بهجمــات كانت من بني 

األكثــر دموية في الســنوات األخيرة، 
وفقا لـ”فرانس برس”.

الســبت،  امس  املتحدة،  األمم  وأعلنت 
35 شخصا  بلغت  القتلى  أن حصيلة 

بينما بلغ عدد اجلرحى 82.
والسبت، هتفت نحو 50 امرأة “أوقفوا 
إبادة الهزارة، ليســت جرمية بأن تكون 
شــيعيا”، بينما شــاركن في مسيرة 
مرت من أمام مشــفى دشت البرشي 
الذي نقل إليه عدد من ضحايا االعتداء.
ارتدين  اللواتــي  املتظاهرات  ورفعــت 
حجابا أسود اللون الفتات كتب عليها 
“توقفوا عــن قتل الهزارة”، بحســب 

“فرانس برس”.
وأفاد شهود فرانس برس بأن االنتحاري 
فجر نفســه في قســم النساء من 
القاعــة التــي مت فيهــا الفصل بني 

اجلنسني.
 19( فرزانــه أحمدي  املتظاهرة  وقالت 
هجوم  “استهدف  برس  لفرانس  عاما( 
الهزارة” على  وفتيــات  الهزارة  األمس 
وجــه اخلصــوص، مضيفــة “نطالب 
التظاهرة  نّظمنا  اإلبــادة.  بوقف هذه 

للمطالبة بحقوقنا”.
وجتمعــت املتظاهــرات الحقــا أمام 
أنظار  ورددن شعارات حتت  املستشفى 
عشرات املســلحني من حركة طالبان 
والذين حمل بعضهم قاذفات صواريخ 

)آر بي جي(.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة 
في أغســطس، بات خروج النساء في 
تظاهرات أمرا أكثر خطورة إذ اعتقلت 
فّرق  بينما  املتظاهــرات  مــن  العديد 
عناصر طالبان املســيرات بإطاق النار 

في الهواء، حسب “فرانس برس”.
وجــرى إغاق مدارس البنــات الثانوية 
في كابل في األشــهر املاضية بعدما 
نكثت حركة طالبــان احلاكمة بوعود 
سبق أن قطعتها بفتح جميع املدارس، 
لكن سكان كابل والعاملني في مجال 
التعليم يقولــون إن الطالبات ما زلن 
يرتدن معاهد التعليــم اخلاصة، وفقا 

لـ”رويترز”.
بعــد  مجموعــة  أي  تعلــن  ولــم 
مســؤوليتها عن اعتداء اجلمعة، لكن 
“داعش”، يكفر الشيعة وسبق أن أعلن 

املنطقة  اعتداءات في  مسؤوليته عن 
استهدفت فتيات ومدارس ومساجد.

كما أن طالبان تعتبــر بدورها الهزارة 
وثنيــني، بينمــا اتهمــت مجموعات 
حقوقية مرارا احلركة باستهداف أفراد 
األقلية خــال متردها الذي دام 20 عاما 
ضد احلكومة الســابقة املدعومة من 

واشنطن.
ومنذ عودتها إلى الســلطة، تعهدت 
طالبــان حمايــة األقليــات ومعاجلة 

التهديدات األمنية.
لكن منظمــة العفــو الدولية قالت 
إن اعتــداء امــس األول اجلمعة “يذكر 
بشــكل مخز بعجز طالبان وفشلها 
الكامل” في حماية الشعب األفغاني، 
وطالــب باتخــاذ “اجــراءات عاجلــة 
أبناء  السكان “خصوصا  أمن”  لضمان 

األقليات”.
وكان طاب في ســن املراهقة من بني 
24 شخصا قتلوا في هجوم استهدف 
مركزا تعليميا مشابها في غرب كابل 
“داعش”،  تنظيــم  وأعلن   2020 عــام 

املسؤولية عنه، وفقا لـ”رويترز”.

بعد التفجير الدموي في مركز تعليمي.. أفغانيات يتظاهرن ضد )إبادة الهزارة)
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت وزارة اخلارجيــة التركية عن رفضها 
قرار انضمام أربعة  مناطق إلى روسيا، وهي 
جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتا 

زاباروجيه وخيرسون.
وقالــت اخلارجية في بيــان: “ال ميكننا قبول 
هذا القرار الــذي يعد انتهاكا خطيرا ملبادئ 

القانون الدولي الراسخة”.
وأشار البيان إلى أن:”تركيا لم تعترف بضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم في استفتاء غير 
شرعي أجرته في عام 2014، وشددت في كل 
مناسبة على دعمها القوي لسامة أراضي 

أوكرانيا واستقالها وسيادتها”.
وأردف البيان:”متاشــيا مع هذا املوقف الذي 
اتخذنــاه في عام 2014، نرفض قرار روســيا 
ولوغانســك،  دونيتســك،  مناطــق  بضم 

وخيرسون، وزاباروجيه األوكرانية”.
وشــددت اخلارجية بالقــول:”ال ميكننا قبول 
هذا القرار الــذي يعد انتهاكا خطيرا ملبادئ 
القانــون الدولي الراســخة، وجنــدد دعمنا 
التي  األوكرانية   - الروســية  إلنهاء احلــرب 
اتخذت أبعــادا أكثر خطورة، على أســاس 
الســام العادل الذي ميكن التوصل إليه من 

خال املفاوضات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســلم الرئيــس اللبناني، ميشــال عون، 
امس السبت، رســالة خطية من الوسيط 
األميركي، آموس هوكستني حول االقتراحات 
مع  البحرية  احلــدود  بترســيم  املتعلقــة 
اسرائيل، وفق ما أعلنت الرئاسة، في خطوة 
تعقب تأكيد مســؤولني لبنانيني مؤخرا أن 

املفاوضات باتت في مراحلها األخيرة.
وقالت الرئاســة في منشــور على تويتر إن 
املتحدة  الواليات  “اســتقبل ســفيرة  عون 
األميركية في لبنان، دوروثي شــيا، وتسلم 
منها رســالة خطية” من هوكستني حول 
احلدود  بترســيم  املتعلقــة  “االقتراحــات 

البحرية اجلنوبية”.
واتصل عون، وفق الرئاســة، برئيس البرملان، 
نبيه بــري، ورئيس احلكومــة املكلف، جنيب 
ميقاتي، “وتشاور معهما في عرض الوسيط 
األميركــي وفي كيفيــة املتابعة إلعطاء رد 

لبناني في أسرع وقت ممكن”.
وردا على ســؤال حول مضمون الرســالة، 
اكتفى مصدر في الرئاســة بالقول لوكالة 
فرانــس برس “تتضمن عرضــا للمفاوضات 
التي جــرت مع اقتراحات” من دون أن يفصح 

عن ماهيتها.
وقال إن “الرد اللبناني سيتم في أسرع وقت 

ممكن متهيدا لانتقال إلى اخلطوة املقبلة”.
وهــذه املرة األولــى التي يعلــن فيها لبنان 
الواليات املتحدة  تسلمه رسالة خطية من 
التي تتولى منذ عامني وساطة بني البلدين 
املتنازعني بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم 

احلدود البحرية بينهما.
التطورات  يوليــو  بدايــة  منذ  وتســارعت 
املرتبطة بامللف بعد توقف ألشهر، إثر وصول 
سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل 
كاريــش متهيدا لبدء اســتخراج الغاز منه. 
وتعتبر بيروت أنه يقع فــي منطقة متنازع 
عليهــا، بينما تقــول إســرائيل إنه ضمن 

منطقتها االقتصادية اخلالصة.
وزار هوكســتني بيروت مرارا خال األشــهر 
القليلة املاضية. وقال فــي ختام زيارته لها 
الشــهر املاضي “أشــعر فعا بأننــا أحرزنا 
تقدما في األسابيع األخيرة”، الفتا في الوقت 
ذاته إلى أن “األمر يتطلب مزيدا من العمل”.

وكان مسؤولون عدة، بينهم عون وميقاتي، 
أعلنوا في األســابيع القليلة املاضية إحراز 

تقدم ملموس بشأن ترسيم احلدود.
وأبلغ عون في 19 سبتمبر املنسقة اخلاصة 
لألمم املتحدة في لبنان، جوانا فرونيسكا، أن 
“املفاوضات لترسيم احلدود البحرية اجلنوبية 

باتت في مراحلها األخيرة”.
وانطلقــت املفاوضات بني لبنان وإســرائيل 
عام 2020، ثم توقفــت في مايو 2021 جراء 
خافــات حول مســاحة املنطقــة املتنازع 

عليها.

تركيا ترفض ضم مناطق 
اوكرانية إلى روسيا

لبنان يتسلم رسالة الوسيط 
األميركي بشأن ترسيم 

الحدود البحرية مع إسرائيل

متابعة ـ الصباح الجديد:
مع إعــان االحتــاد األوروبي دعوة 
اجتماع جمللس  أول  إلى  إســرائيل 
الشــراكة العلميــة معــه في 
بروكســل غدا اإلثنــني، توجهت 
السفارة اإلســرائيلية في االحتاد 
بطلــب لقطع التمويــل عن 60 
منظمة وحركة تنشــط في دول 
لدعم حركــة مقاطعة  االحتــاد 

.)BDS( إسرائيل
وقالت السفارة إن هذه املنظمات 
االحتاد،  مــن  كبير  بتمويل  حتظى 
لغرض تقدمي خدمات لدعم حقوق 
العنصرية،  ومكافحة  اإلنســان 
لكنها تركز نشــاطها على دعم 
مقاطعــة إســرائيل والتحريض 
اليهودي،  الشــعب  وعلى  عليها 
وانتهاج خطط معادية للسامية، 
وهــذه كلها مخالفــات لقوانني 
وقرارات االحتــاد األوروبي ومصالح 
التعاون والشــراكة بني شــعوب 

العالم.
وكان االحتــاد األوروبي قــد أعلن، 
إســرائيل  دعوة  املاضي،  اخلميس 
مع مجلس  العاقــات  إعادة  إلى 
الشــراكة، بعد أن امتنع عن ذلك 
طوال عشــر ســنوات، بســبب 
ممارســاتها ضد الفلســطينيني 

وسياستها االستيطانية.
دبلوماسية في  وحســب مصادر 
تل أبيب وبروكسل، فإن األوروبيني 
يرغبون في فتــح صفحة جديدة 
مع إسرائيل، بعد أن متت اإلطاحة 
برئيــس الوزراء الســابق بنيامني 
عن  يتوقف  لــم  الذي  نتنياهــو، 

فترة حكمه  أوروبا طــوال  انتقاد 
)12 عاماً متتالية(.

وقال منســق السياسة اخلارجية 
في االحتاد األوروبي، جوزيف بوريل، 
في وقت سابق، إنه يرحب “بحرارة” 
حلل  الوســطي  لبيد  يائير  بدعم 
الفلســطينيني في  الدولتني مع 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا 
الشهر.

وزيراً  انتخابــه  »منــذ  وأضــاف: 
ونصف  ســنة  قبل  للخارجيــة 
السنة وهو يبذل جهوداً لتحسني 
العاقــات مــع االحتــاد األوروبي 
ويتجاوب مع مواقفنا املبدئية في 

دعم مسيرة السام«.
وقــال الناطــق بلســان االحتــاد 
علــى  ســيركز  “االجتمــاع  إن 
التجارة،  قضايــا  في  الشــراكة 
والطاقة،  املناخيــة،  والتغيــرات 
والثقافة،  والتكنولوجيا،  والعلوم 
واملبادئ  اإلنســان  واحترام حقوق 

الدميقراطية، وحرية األديان، فضاً 
عن مكافحة معاداة السامية”.

وحســب مصدر فــي االحتاد، كان 
أن ميثل إســرائيل  املفتــرض  من 
في االجتماع رئيــس الوزراء ووزير 
اخلارجيــة، يائير لبيــد، إلى جانب 
منســق اخلارجية األوروبية بوريل، 

لكــن لبيد غــارق فــي معركته 
يكــن طبيعياً  ولم  االنتخابيــة، 
بروكسل  إلى  إســرائيل  يترك  أن 

لاجتماع ملدة ساعتني.
ومــا إن نشــر خبــر االجتمــاع، 
الســتني  املنظمات  حتى خرجت 
املذكورة ببيان تنتقــد فيه إعادة 
إســرائيل إلــى هذه الشــراكة، 
مــع أنها لــم تغير سياســتها 
االستيطانية، بل بالعكس، تشدد 
هذه السياســة وتضع العراقيل 
أمام حل الدولتني لكي تنســفه 
ومتنع حتقيقه. وتوجهت املنظمات 
برسائل إلى رئاسة االحتاد وكذلك 
إلى رؤســاء 27 دولة فــي االحتاد 
األوروبــي، تطالــب فيهــا بإلغاء 
بإلغاء احملادثات  االجتماع، وحتــى 
اجلارية بني االحتاد وتل أبيب لتزويد 
أوروبا بالغاز املســتخرج من اآلبار 
اإلســرائيلية فــي البحر األبيض 

املتوسط.
وجاء في الرســالة أن “إســرائيل 
ضد  اجلرائــم  ارتــكاب  تواصــل 
الفلسطينيني وتدوس على حقوق 
اإلنسان الفلسطيني وتشل عمل 
في  تعمل  حقوقيــة  جمعيــات 
وتطاردها،  الفلسطينية  املناطق 
مثل منظمتــي )احلق( و)الضمير( 

وغيرهما”.
وحتركــت اخلارجية اإلســرائيلية 
ومنظمــات يهوديــة فــي أوروبا 
هذه  ضــد  املتحــدة  والواليــات 
االحتاد  إلى  وتوجهــت  اجلمعيات، 
األوروبي بطلــب ملعاقبتها وقطع 

التمويل عنها.

تل أبيب تطالب بوقف تمويل منظمات
 أوروبية تدعو الى مقاطعة إسرائيل

تدافع عن حقوق االنسان وخاصة في فلسطين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت صحيفــة "ذا هيل" إنه بينما 
جتتــاح املشــاكل االقتصادية دول 
التحالــف، وما يصحــب ذلك من 
عدم اســتقرار سياسي، ستستمر 
الشــقوق والتصدعات في الوحدة 
بــني دول الناتو حــول أوكرانيا في 

االتساع.
وقال الكاتب واحمللل، ويليام مولوني، 
في مقاله املنشــور في الصحيفة، 
إنــه بينمــا جتتــاح االضطرابــات 
التحالــف،  دول  االقتصاديــة 
ستســتمر التصدعات في الوحدة 

حول أوكرانيا في االتساع.
التحديات  مــن خطــورة  يزيد  ومما 
احلالية التــي يواجهها حلف الناتو 
التــي تعصف بدوله  الطاقة  أزمة 

حاليا.
ولفت الكاتب أيضا إلى أنه كمثال 
صارخ علــى انهيار هــذه الوحدة، 
هنالــك املوقف التركــي الذي مينع 

الســويد وفنلندا من االنضمام إلى 
حلــف الناتو. باإلضافــة إلى ذلك، 
األوكرانية  احلبــوب  تصديــر  وضع 
إلى أوروبا الذي بــات يثير التوترات، 
قائــا: "بدأت أوكرانيــا في تصدير 
كميات كبيرة من احلبوب إلى أوروبا 
أثار  الذي  األمر  بأســعار مخفضة، 
أثار  األوروبيني، كما  املزارعني  غضب 

احتجاجات في الشوارع".
من ناحية أخرى أشــار الكاتب إلى 
أن إدارة بايدن لم تتشاور مع شركاء 
املفاجئ"  "االنســحاب  قبل  الناتو 
من أفغانســتان. ويعتقــد الكاتب 
أن هــذا يســاهم أيضا فــي تزايد 
التنبؤ وعدم  إمكانية  اخملاوف بشأن 
موثوقية الواليات املتحدة كحليف.

وتابع الكاتب فــي مقاله، أنه على 
مدار العشــرين عاما املاضية، بدءا 
من الغــزو األمريكي للعــراق عام 
2003، لم يكن احللف موحدا بشأن 
على  عاوة  والسام.  احلرب  مسائل 

ذلــك، مع مــرور الوقــت، أظهرت 
اهتمام  الناتو عــدم  شــعوب دول 

متزايد مبخاطر الصراع العسكري.
ووجد اســتطاع أجــراه مركز بيو 
لألبحــاث عــام 2015 أنــه من بني 
دول الناتو، فقــط الواليات املتحدة 
وكنــدا، تدعمان اســتخدام القوة 
العسكرية إذا مت غزو دولة زميلة في 
الناتو، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وفي العــام املاضي، أجــرى اجمللس 
 )ECFR( األوروبي للعاقات اخلارجية
دولة   11 في  استطاعا لألشخاص 
عضو فيه ووجد أن الرأي العام يرى 
أن بلدانهــم يجب أن تظل محايدة 
في أي نــزاع بني الواليــات املتحدة 

وروسيا أو الصني.
ما تخبرنا به هذه املؤشرات املقلقة 
هو أن واقع ومواقف األوروبيني اليوم 
مختلفــة متاما عن تلك التي كانت 
ســائدة عند والدة الناتــو في عام 

.1949

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيس كوريــا اجلنوبية، يون 
ســيوك يول، إنــه “إذا أقدمت 
كوريا الشمالية على استخدام 
فستواجه  النووية  األســلحة 
وحازمة  ســاحقة  فعــل  ردود 
ســيئول  بني  التحالــف  مــن 

وواشنطن”.
وفي خطاب له، قال يون سيوك 
يول: “إن تطوير كوريا الشمالية 
النووية يشكل حتديا  لألسلحة 
انتشار  عدم  ملعاهدة  مباشــرا 

األسلحة النووية”.
وأضاف يــون: “لقد قامت كوريا 
الشــمالية في اآلونــة األخيرة 
بسن تشريع يسمح باستخدام 
وجود  يهدد  ممــا  النووية،  القوة 
بادنا وازدهارها، وســوف نحمي 
“ســيجعل  متابعا:  ممتلكاتنا”، 
تطوير األســلحة النووية حياة 
الكوريــني الشــماليني أكثــر 

بؤسا”.
وأشــار إلــى أن التحالــف بني 
والواليــات  اجلنوبيــة  كوريــا 
للرد  تعزيــزه  ســيتم  املتحدة 
الكوريــة  التهديــدات  علــى 
“لقد  قــال:  الشــمالية، حيث 
عززت أنــا والرئيــس األمريكي 
جو بايــدن حتالفنــا األمني مع 
الواليات املتحدة من خال إجراء 
محادثــات القمة بــني البلدين 
في مايو املاضي وفي زيارتي إلى 

نيويورك”.
وأردف رئيــس كوريــا اجلنوبية: 
“من خال اجملموعة االستشارية 
املوسع،  للردع  واالســتراتيجية 
عمــل البلدان علــى مزيد من 
الردع  لتنفيذ  قدراتهمــا  تعزيز 
املوسع، مبا في ذلك نشر األصول 
في  األمريكية  االســتراتيجية 
الوقت املناســب، كمــا أجرينا 

التدريبات البحرية املشتركة”.

واســتطرد: “ســتعزز احلكومة 
التدريبات  اجلنوبيــة  الكوريــة 
واملناورات املشــتركة بني كوريا 
اجلنوبيــة والواليات املتحدة في 
بســرعة  املستقبل..ســنبني 
نظاما ثاثــي احملاور على الطراز 
الكــوري اجلنوبــي قــادرا على 
التغلب على التهديدات النووية 
الشمالية،  لكوريا  والصاروخية 
وســنعزز بصورة غير مسبوقة 
واملراقبة  االســتطاع  قــدرات 
لكوريا  االســتهداف  وقــدرات 

الشمالية”.
قيــادة  “سننشــئ  وتابــع: 
القوات  لدمــج  اســتراتيجية 
التي يتم تشــغيلها  املتقدمة 
بشــكل منفصــل مــن قبل 
القوات البرية والبحرية واجلوية، 
ولتعزيــز القــدرات األمنية في 
اجملــاالت اجلديدة مثــل الفضاء 

واجملال اإللكتروني”.

صحيفة أميركية: وحدة الناتو 
مهددة بسبب أوكرانيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحث منقــذون عن ناجني بني حطام 
منــازل فــي فلوريدا غمرتهــا املياه 
بينما  إيــان  اإلعصار  مــن  الناجمة 
كارولينا  فــي  الســلطات  انتظرت 
اجلنوبيــة ضــوء النهــار لتقييــم 
الثانية  الضربة  الناجمة عن  األضرار 
للعاصفــة حيــث اســتمرت بقايا 
واحدة من أقوى الكوارث التي تضرب 
الواليــات املتحــدة وأكثرها تكلفة 

على اإلطاق في التوغل شماال.
أصــاب اإلعصــار القــوي مايــني 
األشــخاص بالرعــب معظــم أيام 

األســبوع، حيث ضــرب غربي كوبا 
قبــل أن يجتــاح فلوريدا مــن املياه 
احمليط  إلى  املكسيك  خلليج  الدافئة 
األطلســي، وحشــد ما يكفي من 
القوة لضربة نهائية لوالية كارولينا 

اجلنوبية.
منــذ ذلك احلــني انخفضت شــدة 
اإلعصــار وحتول إلى إعصــار ما بعد 
املداري ال يــزال خطيرا لــدى عبوره 
ليا والية كارولينا الشــمالية باجتاه 
فيرجينيا، ما أدى إلى سقوط أمطار 
غزيــرة علــى واليات وســط احمليط 

األطلسي.

مت تأكيــد مقتل ما ال يقــل عن 30 
شــخصا، من بينهم 27 شــخصا 
لكن  غرقوا،  معظمهم  فلوريدا،  في 
املأســاوية  اآلثار  من  قضــوا  آخرين 

للعاصفة.
فقد توفــي زوجان عجــوزان بعد أن 
اخلاصة  األكســجني  آالت  توقفــت 
بهمــا عندما انقطعــت الكهرباء، 

حسبما قالت السلطات.
ذلــك، خاض ســكان  في غضــون 
مذهولــون فــي املياه التــي وصلت 
إلى مســتوى الركبة أمس اجلمعة، 
لينقذوا ما استطاعوا من ممتلكاتهم 

املياه  التي غمرتهــا  منازلهــم  من 
وحملوها على عوامات وقوارب.

لــدى جتولها في شــقتها املدمرة 
في فورت مايرز حيث كانت األوحال 
بصندلها  تلتصــق  مطبخها  في 
األرجواني، قالت ستيفي سكودري 
“أريد أن أجلــس في الزاوية وأبكي. 

أنا ال أعرف ماذا أفعل”.
في كارولينــا اجلنوبية، وصل مركز 
بالقرب  الشاطئ  إلى  إيان  اإلعصار 
من جــورج تــاون، وهــي منطقة 
صغيــرة على طول خليــج وينياه 
كيلومترا   95 بعــد حوالــي  على 

تشارلســتون  مدينــة  شــمال 
التاريخية.

جرفت العاصفة أجــزاء من أربعة 
جسور على طول الساحل، مبا في 
ذلــك اثنان متصــان ببلدة ميرتل 

بيتش السياحية الشهيرة.
كانت رياح العاصفة أضعف بكثير 
أمس اجلمعة مما كانت عليه خال 
وصــول اإلعصار إيان إلى ســاحل 
خليج فلوريدا في وقت ســابق من 

األسبوع.
تقوم السلطات ومتطوعون هناك 
بتقييــم األضــرار بينمــا يحاول 

إدراك  بالصدمة  املصابون  السكان 
ما عاشوه للتو.

 قال أنتوني ريفيرا، البالغ من العمر 
25 عاما، إنه اضطر إلى التســلق 
عبــر نافذة شــقته فــي الطابق 
األول أثنــاء العاصفة لنقل جدته 
وصديقتــه إلــى الطابــق الثاني. 
وبينمــا كانوا يســارعون للهروب 
من ارتفاع منســوب املياه، جرفت 

العاصفة قاربا بجوار شقته.
أضاف “هذا هو الشــيء األكثر رعبا 
في العالم ألنني ال أســتطيع إيقاف 

أي قارب. فأنا لست سوبرمان”.

عشرات القتلى جراء إعصار إيان أحد أقوى العواصف األميركية

سيئول تحذر بيونغ يانغ من رد ساحق 
إذا استعملت سالحا نوويا
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Public Tender Announcement for Tender No: 032-SC-22-EBS (2nd announcement) 
Provision of International Healthcare Service for EBS Expatriate Staff

Tender Type: Public Tender 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of International Healthcare Service for EBS Expatriate Staff
Tender No.: 032-SC-22-EBS(2nd announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek a qualified Contractor which can provide International Healthcare Service for 
EBS Expatriate Staff for Two Firm Years plus One Optional Year. 
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao 
xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in 
advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 4:00 PM, 17th October 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled). 
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 35,000.00 USD and duration should be 100 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner company of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

االحد 2 تشرين االول 2022 العدد (4983)

Sun .2 Oct. 2022 issue (4983)
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متابعة ـ الصباح الجديد:

حققت أسعار النفط، أول مكاسب 
أسابيع  لها في خمسة  أسبوعية 
مدعومة بتراجــع الدوالر، واحتمال 
أن توافــق أوبك + على خفض إنتاج 
اخلــام عندما جتتمع فــي اخلامس 
من تشرين األول، وذلك رغم تراجع 
اخلامان عند اإلغــالق في تعامالت 

متقلبة أمس.
العقود  لـ”رويترز”، ســجلت  ووفقا 
اآلجلــة خلام برنت لشــهر نوفمبر 
انخفاضا بـ 53 ســنًتا أو 0.6 املائة، 
إلــى 87.96 دوالرًا للبرميــل. فيما 
انخفــض عقــد ديســمبر األكثر 
نشــاًطا مبقــدار 2.07 دوالرًا عنــد 

85.11 دوالرًا.
وهبطت العقــود اآلجلة خلام غرب 
 1.74 األمريكي  الوسيط  تكساس 
دوالر أو 2.1 فــي املائــة إلى 79.49 

دوالر.
وصعــد كل مــن برنــت وغــرب 
تكساس الوسيط بأكثر من 1 في 
املائة في وقت ســابق من اجللسة 
وحققا مكاسب أسبوعية بنحو 4 
في املائة، وهو أول ارتفاع أسبوعي 
لهما منذ آب ، بعد تســجيل أدنى 
مســتويات في تسعة أشهر خالل 

األيام املاضية.
وارتفعت أســعار النفط مدعومة 
بانخفاض الدوالر في وقت ســابق 
من األســبوع من أعلى مستوياته 
20 عاما. ويجعل تراجع الدوالر  في 
النفط املقــوم بالعملة األمريكية 
أرخص حلائــزي العمالت األخرى، ما 

يحسن الطلب.
زيادة حجم  أيضــا  ويتوقع احملللون 
الشــراء مع بدء روســيا ضم أربع 
مناطق أوكرانيــة إليها أمس، في 
إلى  واشــنطن  تدفع  قــد  خطوة 

تشديد العقوبات على موسكو.
وتلقت الســوق دعمــا جديدا من 
الدول  منظمــة  قيــام  احتمــال 
وحلفائها  “أوبك”  للبترول  املصدرة 
بخفــض حصــص اإلنتــاج فــي 
اجتماعهــم الــذي ســيعقد في 

اخلامس من أكتوبر.
ويرجح احملللــون خفض اإلنتاج ألن 
مخاوف الطلــب املرتبطة بالركود 
وارتفاع  احملتمل  العاملي  االقتصادي 
أســعار الفائدة أثرت في أســعار 
النفط اخلام. وأنهت أســعار برنت 
الربع  الوســيط  وغرب تكســاس 
الثالث من العــام بانخفاض كبير 

نسبته 23 في املائة.
وقال محللون: إن السوق قد وجدت 
أرضية على ما يبدو، حيث من املقرر 
أن يتقلص العرض مع حظر االحتاد 
الروســية  النفط  لواردات  األوروبي 

بــدءا مــن اخلامس من ديســمبر. 
ومع ذلك، فإن الشــيء الرئيس غير 
املعلوم هو حجم انخفاض الطلب 
في ظل تباطؤ النمــو العاملي في 

مواجهة رفع أسعار الفائدة.
وأوضح بادن مور محلل السلع في 
بنك أســتراليا الوطني “بشــكل 
أســاس، ما زلــت أعتقــد أنه من 
األســعار بسبب  ترتفع  أن  املرجح 
روســيا  على  العقوبات  تشــديد 
العاملية  اخلام  مخزونات  وانخفاض 
وتراجع إمــدادات احتياطي البترول 

االستراتيجي األمريكي”.

وأضــاف “أتوقــع أن أوبك في وضع 
لتعويض  اإلمــدادات  إلدارة  جيــد 
اخملاطر املتعلقــة بالطلب”. وقالت 
ثالثة مصــادر: إن أعضاء بارزين في 
منظمــة الدول املصــدرة للبترول 
“أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا “أوبك 
+” بدأوا مناقشــة خفــض اإلنتاج 

قبل اجتماعهم األربعاء املقبل.
وأوضــح مصدر مطلع األســبوع 
املاضي: إن روسيا قد تقترح خفضا 

يصل إلى مليون برميل يوميا.
بدورهــا، أفادت حســابات أجرتها 
“رويترز” من واقع بيانات بورصة دبي 

للطاقة بأن ســعر البيع الرسمي 
للخام العماني ســينخفض 6.20 
دوالر إلــى 90.80 دوالر للبرميل في 
الرســمي  البيع  وســعر  نوفمبر. 
لشحنات نوفمبر من اخلام العماني 
هو متوسط سعر التسوية اليومي 
بتوقيت   08:30 الساعة  للخام في 
لعقد شهر  في سبتمبر  جرينتش 

أقرب استحقاق.
وتشير احلسابات إلى أن سعر البيع 
الرســمي خلام دبي، محدد بخصم 
0.20 دوالر للبرميل عن ســعر اخلام 
دوالر   90.60 ســيبلغ  العمانــي، 

للبرميل في نوفمبر.
من جهــة أخــرى، وعلــى خطى 
كاليفورنيــا، بدأت واليــة نيويورك 
رســميا في املســار الرامــي إلى 
منع مركبــات نقل الركاب اجلديدة 
املسببة للتلوث بحلول 2035، وفق 
ما أعلنت حاكمــة نيويورك كاثي 

هوكول.
وكانت املسؤولة حددت هذا الهدف 
اضطرت  لكنهــا  املاضــي،  العام 
ألســباب قانونية لتنتظــر أن تقر 
واليــة كاليفورنيــا قانونها اخلاص 
فــي هذا اجملال، وهــو ما حصل في 
أغسطس، وفق ما أوضحت هوكول 

خالل مؤمتر صحافي أمس.
وميكن للوالية حاليــا االنتقال إلى 
املرحلة التالية، وقد طلبت احلاكمة 
مــن مكتبهــا حتضيــر النصوص 
املالئمــة، خصوصــا مــع أهداف 
متهيدية لـــ2026 )35 في املائة من 
املبيعــات( و2030 )68 في املائة من 
املبيعات(، قبل بلوغ نسبة 100 في 

املائة من املبيعات 2035.
وفي هــذا التاريخ، كل الســيارات 
اخملصصة لطرق املدينة وســيارات 
الدفــع الرباعي ومركبات “بيك أب” 
أن  يجب  الــركاب  لنقل  اخملصصة 
تصبــح منعدمــة االنبعاثات، إما 
على شــكل مركبات كهربائية أو 
هجينــة قابلة للشــحن أو تعمل 
النص  ومينــع  الهيدروجني،  علــى 
بذلك حكما املركبات العاملة على 
تشــدد  أن  ويتوقع  والديزل،  الوقود 
التشــريعات قواعــد االنبعاثــات 
العاملــة مبحــركات  للمركبــات 
حراريــة. وقالــت هوكــول “لدينا 
بلوغها  يتعــني  متهيدية  مراحــل 
لنظهر أننا على الطريق السليم”.

وحتــاول دول عدة منذ أعــوام احلد 
مــن التلــوث الناجم عــن قطاع 
السيارات. وفي هذا اإلطار، تعهدت 
املتحدة وسنغافورة حظر  اململكة 
بيع املركبات اجلديدة العاملة على 
فيما   ،2030 بحلول  والديزل  الوقود 
عينه  التعهــد  النرويج  قطعــت 

لـ2025.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بــارو املصرفــي، من  قال ســتيفن 
مجموعة ستاندرد بنك املصرفية في 
بريطانيا، “إن حتــرك البنوك املركزية 
في العالم بشــكل منسق ملواجهة 
االرتفاع املستمر لقيمة الدوالر، يبدو 
أمرا حتميــا ألول مرة منذ ثمانينيات 

القرن الـ20”.
لألنباء  “بلومبيــرج”  وكالــة  ونقلت 

عن بارو القول “إن التحرك املنســق 
من جانب البنــوك املركزية ملواجهة 
الدوالر أصبح مســألة وقت،  ارتفاع 
حتى إذا كان قرار التدخل بالنســبة 
إلى الواليات املتحدة ودول أخرى أمرا 
إلى  غير مريــح، لكنها ســتضطر 

ذلك”.
وأشــارت “بلومبيرج” إلى أن التقرير 
رئيــس قطاع تداول  بارو،  الذي أعده 

العمــالت الرئيســة العشــر فــي 
“ســتاندرد بنــك”، يعكــس اخملاوف 
املتزايدة مــن تأثيــرات ارتفاع قيمة 

الدوالر في االقتصاد العاملي.
أمام  الــدوالر  قيمة  مؤشــر  وارتفع 
العمالت الرئيســة في وقت ســابق 
مســتوى  أعلى  إلى  األســبوع  هذا 
له منذ صــدور املؤشــر 2005، رغم 
اليومني  خــالل  الطفيف  تراجعــه 

املاضيني. وتراجــع اليورو أمام الدوالر 
إلى أقل مستوياته منذ 2002 وتراجع 
الني إلى أقل مســتوياته منذ 1998 
واالسترليني إلى أقل مستوياته على 
اإلطالق. وأعلن بنك الشعب “املركزي” 
الصيني األســبوع املاضــي إجراءات 
جديــدة لدعم اليــوان الصيني في 
مواجهة الــدوالر بعد تراجع العملة 
الصينية إلى أقل مســتوياتها منذ 

األزمة املاليــة العاملية التي تفجرت 
في خريف 2008. وذكر البنك املركزي 
أنــه ســيفرض احتياطــي مخاطر 
املائة على مبيعات  20 في  بنســبة 

البنوك اآلجلة للعمالت.
وذكرت وكالــة “بلومبيرج” لألنباء أن 
البنــك املركزي يحاول منذ الشــهر 
املاضي احلــد من تراجــع اليوان من 
اليومي  االسترشــادي  السعر  خالل 

الذي يعلنــه، إضافة إلــى مطالبة 
البنوك بزيادة مخصصات االحتياطي 
من النقد األجنبــي. وفي اليابان قال 
املالية  وزير  شونيتشــي ســوزوكي 
الياباني “إنه ســيتدخل في ســوق 
الصــرف األجنبــي مــرة أخــرى إذا 
اســتمرت عملة البالد في الهبوط”، 
حســبما أفادت صحيفــة “إن إتش 

كيه” اليابانية أخيرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بفرض  الســبع  مجموعة  توعدت 
إضافيــة  اقتصاديــة  عقوبــات 
على روســيا، وكذلــك على األفراد 
وخارجهــا  داخلهــا  واملنظمــات 
ممن يدعمــون قرارات بوتني بشــأن 

أوكرانيا.
هــددت اجملموعة أمس، باتخاذ مزيد 
مــن اإلجــراءات االقتصاديــة ضد 
موســكو وذلك بعد إعالن األخيرة، 

ضم أربع مناطق أوكرانية.
وقال بيان صادر عــن وزراء خارجية 
كنــدا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليا 
واليابان واململكة املتحدة والواليات 

املتحدة واالحتــاد األوروبي أمس، “لن 
نعترف أبدا بعمليات الضم املعلنة، 
التي  الصوريــة  االســتفتاءات  وال 

أجريت”.
تكاليــف  “ســنفرض  وأضــاف 
اقتصادية إضافية على روسيا وأفراد 
وكيانــات داخل روســيا وخارجها، 
أو  يقدمــون الدعــم السياســي 
االنتهــاكات  لهــذه  االقتصــادي 

للقانون الدولي”.
اخلارجيــة  وزارة  أعلنــت  بدورهــا 
البريطانيــة فرض عقوبــات على 
البنك  محافظة  نابيولينــا  إلفيرا 
الروســي أمس، مبا يشمل  املركزي 

جتميــد أصولهــا وحظــر دخولها 
األراضي البريطانية.

بريطانيا  إن  اخلارجيــة  وزارة  وقالت 
فرضــت أيضا حظــرا على تصدير 
خدمات وســلع جديدة إلى روسيا 
مســتهدفة بقرارهــا “القطاعات 
االقتصــاد  األكثــر ضعفــا مــن 
الروســي”، وذلــك ردا علــى إعالن 
موسكو “الضم غير القانوني ألربع 

مناطق في أوكرانيا”.
وفرضت الواليات املتحدة مزيدا من 
العقوبات ضد روســيا في رد فعل 
على ضم موســكو ألربــع مناطق 
أوكرانية محتلة، حســبما أعلنت 

احلكومة.
آخرين  ممثلني  العقوبات  وتستهدف 
الروسية، وأفراد أسرهم  للحكومة 
أشــخاص  بني  من  باجليش،  وأفرادا 
العقوبات  شــملت  كمــا  آخرين. 
شبكات لشــراء املعدات الدفاعية 

من بينهم موردون دوليون.
الطويلة  العقوبات  قائمة  وتشمل 
الروســي  املركزي  البنك  محافظة 
وأعضــاء في البرملان وأفراد أســرة 
ميخائيل ميشوستني رئيس الوزراء، 
وســيرجي شــويجو وزيــر الدفاع 
وسيرجي سوبيانني عمدة موسكو.
وشــدد الرئيــس األمريكــي جــو 

بايــدن علــى أن الواليــات املتحدة 
تدين محاولة روســيا ضم مناطق 
أوكرانية ذات سيادة، وذكر أن روسيا 

بذلك تنتهك القانون الدولي.
وأعلنــت روســيا دمــج أقاليــم 
وزابوريجيا  ودونيتســك  لوهانسك 
ولم  الروسي،  االحتاد  في  وخيرسون 

يتم االعتراف دوليا بعملية الضم.
وندد االحتــاد األوروبــي بقوة بضم 
روســيا مناطق أوكرانيــة محتلة، 
مضيفــا أنــه لــن يعتــرف ألبتة 
جرت  قانونية”  “غير  باســتفتاءات 
العقوبات  سيشــدد  وأنــه  هناك 
على موسكو بهدف زيادة الضغط 

عليها.
وقال االحتــاد األوروبي فــي بيان إن 
تقويض روســيا املتعمــد للنظام 

الدولي يهدد األمن العاملي.
مطلقــا  نعتــرف  “لــن  وأضــاف 
أجرتها  مشروعة  غير  باستفتاءات 
روســيا كذريعة ملزيد من االنتهاك 
الستقالل أوكرانيا وسيادتها ووحدة 

أراضيها وال بنتائجها”.
العقابية  إجراءاتنا  “ســنعزز  وتابع 
ملواجهــة حتــركات روســيا غيــر 
القانونية وهذه اإلجراءات ستكثف 
إلنهاء  روســيا  علــى  الضغــوط 

حربها”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
الذي  للــدوالر  يثير الصعــود اجلامح 
يسجل مســتويات قياسية متتابعة 
أمام عديد مــن العمالت مخاوف من 
انهيار عمالت أخــرى ومن أزمة كبرى 
لــم يشــهد العالم لهــا مثيال منذ 

األزمة اآلسيوية في 1997.
وبفضل االرتفاع املفاجئ في أســعار 
الفائــدة الــذي أقره البنــك املركزي 
األمريكي وحتسن النشاط االقتصادي، 
دفعــت العملــة األمريكيــة اجلنيه 
أو  الهندية  الروبيــة  أو  االســترليني 
اجلنيه املصري أو الوون الكوري اجلنوبي 
نزوال إلى مستويات لم تعرف من قبل.
براد  يقول   ،“ “الفرنســية  وبحســب 
بيكتل من مجموعة جيفريز إنه “من 
نشــهد حتركات قصوى  أننا  الواضح 
وميكــن للــدوالر أن يذهــب أبعد من 
ذلك بكثير، لذلك قد ينتهي بنا األمر 
إلى وضــع كارثي” بالنســبة لبعض 

العمالت.
لم يكــن لتحــرك معظــم البنوك 
املركزيــة، مثــل بنــك االحتياطــي 
املالية،  السياسة  وتشديد  الفيدرالي 
دور كبيــر حتى اآلن، عــدا عن تدخل 
الصرف  املباشر في سوق  اليابان  بنك 

األجنبي لدعم الني األسبوع املاضي.
ويخشــى كثيرون من أن األمر نفسه 
ميكــن أن ينطبــق على تدخــل بنك 

إجنلترا الذي أدى إعالنه األربعاء شــراء 
السندات البريطانية إلى حتسن سعر 

صرف اجلنيه االسترليني.
وعلق باتريك أوهير من موقع “بريفينغ.
“لدينا بعض الشــكوك  كوم” بقوله 
في أن تكون خطة بنك إجنلترا هي احلل 
النهائي للقلق الذي يلقي بثقله على 
اجلنيه االســترليني وسوق السندات 

في اململكة املتحدة”.
وليســت اململكة املتحــدة الوحيدة 
التي تعاني وضعا ســيئا، فهناك دول 
ناشــئة في وضع أســوأ، فقد فقدت 
الروبيــة الباكســتانية 29 في املائة، 
مــن قيمتها فــي عام واحــد مقابل 
الدوالر، وخســر اجلنيه املصري 20 في 
سريالنكا،  مصر،  فباكســتان،  املائة. 
وبنجــالدش “تعانــي جميعها نقص 
الســيولة على مستوى العالم”، وفق 
وين ثــني من مجموعة “بــي بي إتش 

انفسترز سيرفيسز”.
وأدى ارتفــاع أســعار النفط واحلبوب 
التي تعد من أبرز واردات هذه الدول إلى 
زيادة عجزها التجاري وزيادة التضخم، 
وهما عامالن يؤثران سلبا في عمالتها. 
وأدى ارتفاع الدوالر إلى زيادة حدة هذه 
الظاهــرة ألن عديدا من املــواد اخلام 

مسعرة بالعملة اخلضراء.
يقول وين ثــني إن “هذه الــدول التي 
تعاني ضعفــا بنيويا يحتمل أن تكون 

أول من ترضــخ لالختبــار” في حالة 
ارتفاع الدوالر بشكل أكبر.

إضافة إلى ذلك، عانت باكســتان من 
فيضانــات تاريخيــة فــي آب  دفعت 
احلكومة إلى مناقشــة إعادة هيكلة 

ديونها.
ويقول آدم باتون من شركة “فوريكس 
اليــف” إن “النظــام املالــي يتعرض 
احلالي  الوقــت  في  هائلــة  لضغوط 
وليســت ســوى مســألة وقت قبل 

حدوث أزمة كبيرة في أماكن أخرى من 
العالم”.

وفي تايوان أو تايالند أو كوريا اجلنوبية 
على ســبيل املثال، وهي كلها تعتمد 
أيضــا بشــكل كبير على اســتيراد 

الطاقــة، تســببت سياســة صفر 
في  الصني  تتبعهــا  التــي  كوفيــد 
انخفاض صادراتها إلى البلد العمالق، 
كمــا أن التباطؤ االقتصــادي العاملي 

يهدد مبادالتها التجارية بشكل عام.
أما بالنسبة للصني واليابان، وإن كان 
حجــم اقتصاديهمــا يجعلهما في 
وضع أفضل من جاراتهما، فقد أسهم 
البلــدان فــي األســابيع األخيرة في 
االضطرابات في سوق الصرف األجنبي. 
ومن ثم انخفض الني الياباني واليوان 
الصيني أخيرا إلى أدنى مستوى لهما 
منــذ 24 و14 عاما على التوالي. يعيد 
اخلوف من زعزعة االســتقرار ذكريات 
1997 اآلســيوية التي تســبب  أزمة 
بها انخفــاض قيمة البات التايالندي. 
الفيلبني،  ماليزيا،  تبعتها حينها  وقد 
وإندونيسيا وهو ما أصاب املستثمرين 
إلــى عمليات  وأدى  بالذعر  األجانــب 
ســحب جماعية، إلى احلد الذي أغرق 
دول عدة فــي القارة في الركود وجعل 
كوريا اجلنوبية على شفا التخلف عن 

السداد.
“ويلز  إريك نيلســن من شركة  يقول 
فارغو” إن االختالف امللحوظ مع 1997 
هو أنــه “ال يوجد اليــوم ارتباط ثابت 
األقل  بعمالت أجنبية محــددة، على 

بني الدول الناشئة الكبيرة”.
البات  انهيــار  الوقــت، كان  في ذلك 

الثابت مع  بتعادلــه  مرتبطا جزئيــا 
الدوالر مما أرغم البلد على دعم عملته 
على حســاب اســتنفاد احتياطياته 
من العمــالت األجنبية، وهو ما يعني 

احلكم باإلعدام على أي عملة.
ومن بني الــدول القليلة التي ما زالت 
تربــط عملتها بالــدوالر، أعلن لبنان 
اخلميس املاضي أنه ســيخفض قريبا 
قيمة الليرة اللبنانية إلى 15 ألف ليرة 
للــدوالر الواحد، مقابــل 1507 ليرات 

حاليا بالسعر الرسمي.
ويبدو أن الواليات املتحدة وحدها قادرة 
على خفــض جموح عملتهــا، لكن 
الواليات  التضخم فــي  ارتفــاع  “مع 
املتحدة، ينظــر االحتياطي الفيدرالي 
إلى الدوالر القوي على أنه نعمة”، وفق 
كريســتوفر فيكيو من شركة “ديلي 
إف إكس”. وأضاف أن ذلك “يساعد في 
عزل االقتصاد األمريكي عن الضغوط 
التضخميــة اإلضافيــة”، إذ إن البلد 
يدفع أقل مقابل للمنتجات املستوردة.

اخلزانة  وزيــرة  يلــني  وقالــت جانيت 
األمريكية إن التشــديد النقدي الذي 
يقــوده البنــك املركــزي األمريكي ال 
يســبب اضطرابا في األسواق املالية. 
لكن يقول آدم باتون إن “الســؤال هو 
إلــى أي مدى يجــب أن تتدهور األمور 
الفيدرالي  االحتياطي  يتحرك  أن  قبل 

األمريكي؟”

أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية منذ آب الماضي
مع توقعات خفض اإلنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملة الصعبة للدوالر خالل األسبوع املاضي 

أكثر من مليار دوالر.
وذكر مصــدر صحفي، أن البنــك املركزي باع 
التي  االربعة  املاضي لأليــام  خالل االســبوع 
فتــح بها املزاد وابتداء من يــوم االحد ولغاية 
اخلميس مقدار مليــار و133 مليونا و671 الفا 
و 553 دوالرا مبعدل يومي بلغ 226 مليونا و734 
الفــا و226 دوالرا منخفضا مقــدار %7.8 عن 
االسبوع الذي سبقه. واضاف املصدر ان اعلى 
مبيعــات للدوالر خالل األســبوع املاضي كان 
ليوم اخلميس حيث بلغت املبيعات فيها 249 
مليونا و716 الفا و235 دوالرا، فيما كانت اقل 
املبيعات ليوم االحد التي بلغت فيها املبيعات 

200 مليون و150 الفا دوالرا.
واشــار الى ان معظم هــذه املبيعات ذهبت 
على شــكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 
اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع الــدوالر احملول 
حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى البيع 

النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت أسعار النفط العاملية على مكاسب 
نهاية األسبوع املاضي، الذي شهد تذبذبا في 

األسعار .
وأغلــق خام البصرة الثقيل في آخر جلســة 
له من امــس األول اجلمعة على ارتفاع مبقدار 
95 ســنتا ليصل الى 82.67 دوالراً، وســجل 
مكاســب أســبوعية بلغت 3.45 دوالرات، مبا 

يعادل 4.35%.
وأغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض 
من امــس األول اجلمعة مبقــدار 2.04 دوالران 
ليصل إلى 87.96 دوالراً،  إال أنه ســجل أرباحا 

اسبوعية بلغت دوالرين أو ما يعادل 2.2 %.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
على انخفاض ايضا في آخر جلســة من يوم 
اجلمعة مبقــدار 1.74 دوالر، ليصل إلى 79.49 
دوالراً للبرميل، إال أنه سجل أرباحا اسبوعية 

ايضا بلغت 75 سنتا أو ما يعادل 0.95% .
وشــهد االســبوع املاضي تذبذبا في أسعار 
النفــط مــع شــحة املعــروض وانخفاض 
مخزونات النفط يقابلها التخوف من الركود 

االقتصادي بعد رفع الفائدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امس الســبت، في البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصــدر صحفي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم، ســعر صرف بلــغ  147500 دينار عراقي 
مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي نفس األســعار 

ليوم اخلميس املاضي.
وأشــار املصدر ، إلى أن اســعار البيع والشراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148000 دينار 
لكل 100 دوالر، بينما بلغت أســعار الشــراء 

147000 دينار.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردســتان، فإن 
بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل الرســمية 
فيها، إال أن محالت الصيرفة باألســواق احمللية 
تداولــت الــدوالر فيها حيث بلغ ســعر البيع 
147600 دينار مقابل 100 دوالر، وســعر الشراء 

147500 دينار.

أكثر من مليار دوالر 
مبيعات البنك المركزي 

النفط يغلق على ارباح 
اسبوعية والبصرة 

بمكاسب طفيفة

استقرار أسعار صرف 
الدوالر في بغداد 

“ستاندرد بنك: تحرك البنوك المركزية المنسق لوقف صعود الدوالر أمر حتمي

مجموعة“السبع”تهدد بتكاليف اقتصادية على موسكو بعد ضم مناطق أوكرانية

الصعود الجامح للدوالر يثير مخاوف من انهيار عمالت وحدوث أسوأ أزمة منذ 1997
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار 

العدد:84
التاريخ:2022/9/29

م/اعالن ثاني/نكول

عمــا بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن 
جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار 
أماك بلدية)الرفاعي , قلعة سكر(وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد)26( 
فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )15( يوم 
تبدا من اليوم التالي لنشــر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال 
تقل عــن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مــدة االيجار واحلضور في 
اليــوم التالي من مدة انتهاء اإلعان في ديوان محافظة البلدية حســب 
املوعــد احملدد مع جلب هوية األحــوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة أجور نشر اإلعان والداللية البالغة 2% واية مصاريف أخرى.
م.ر مهندسني 
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

محافظة االنبار
مديرية بلديات االنبار/جلنة البيع وااليجار

العدد/431
التاريخ/2022/9/29

)اعـالن مساطحة(

تعلــن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات محافظة االنبار عن اجراء مزايدة علنية لتأجير 
جزء من القطعة املدرجــة اوصافها ادناه العائدة الى مديرية بلدية الكرمة لغرض انشــاء 
مجزرة دواجن واغنام وابقار منوذجية عليها عن طريق نظام املســاطحة وفق احكام املادة/16 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21لسنة2013 املعدل وملدة)25( خمسة وعشرون سنة 
وتؤول كافة املشــيدات الــى البلدية عند انتهاء مدة املســاطحة دون بدل فعلى من يرغب 
االشــتراك في املزايدة مراجعة مديرية بلدية الكرمة خال مدة)30(ثاثني يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر االعان في الصحيفة مســتصحبا معه التأمينات القانونية  التقل عن)%20( 
من القيمة املقدرة من بدل االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة في الساعة احلادية عشرة 
صباحــا من اليوم التالــي النتهاء مدة االعان ويكون مكان اجراءهــا في مقر مديرية بلدية 

الكرمة وتستوفى من املستأجر اجور خدمة بنسبة2% أثنني من املائة من بدل االيجار.
الشروط واملستمسكات املطلوبة:ـ

1ـ ان يكون املزايد من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون اعاه.
2ـ على الراغبني االشــتراك فــي املزايدة مراجعة البلدية خال املــدة املذكورة آنفا لاطاع 
على الشــروط املطلوبة والكشــف واخملططات الفنية املعدة من قبل البلدية ويكون البناء 

والتشييد وفقا  لتلك الكشوفات واخملططات وباشراف البلدية.
3ـ يتم استيفاء بدل املساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل)5( خمس سنوات من 

تاريخ ابرام عقد املساحطة. 
4ـ يلتزم املســاطح باقامة املشــيدات خال املدة احملددة في عقد املساطحة مع تقدمي مبلغ 
ضمان للتشــييد يعادل بدل املســاطحة لتلك املدة وفي حالة عدم التشييد خالها يصادر 
مبلغ الضمانة ويعتبر عقد املســاطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشــيدات الى البلدية 

دون مقابل.
5ـ اليجوز التنازل عن االحالة وبخافه يعد املستأجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات القانونية.

6ـ املستمســكات الثبوتية )البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية( وبطاقة الســكن 
النسخ االصلية و)2( نسخة مصورة لكل واحدة.

املهندس/عماد محمد عبداهلل
مدير بلديات االنبار/رئيس اللجنة

محافظة االنبار/مديرية بلديات االنبار
جلنة البيع وااليجار

العدد/430
التاريخ/2022/9/29

)اعالن بيع فضلة طريق(

تعلن جلنــة البيع وااليجار في مديرية بلديــات محافظة االنبار عن اجراء مزايــدة علنية لبيع فضلة 
الطريــق املبينة اوصافها ادناه العائدة الى مديرية بلدية الكرمة وفــق احكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل الى اصحاب العقارين اجملاورين للفضلة املرقمني)1024/1و1029/1م
قاطعة15حجاجة وام كبير( فعلى من يرغب االشتراك في املزايدة مراجعة مديرية بلدية الكرمة خال 
مدة )30( ثاثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعان في الصحيفة مســتصحبا معه التامينات 
القانونية ال تقل عن 20% من القيمة املقدرة من بدل البيع وســتجري املزايدة الســاعة احلادية عشرة 
صباحا من اليــوم التالي النتهاء مدة االعــان ويكون مكان اجراؤها في مقــر مديرية بلدية الكرمة 

وتستوفي من املشتري اجور خدمة بنسبة 2% اثنني من املائة من بدل البيع.
الشروط واملستمسكات املطلوبة

1-ان يكون املزايدة من غير املشمولني باملنع الوارد في القانون اعاه
2- يقدم من يرغب االشــتراك في املزايدة من اصحاب العقارين اجملاورين للفضلة سند وخارطة العقار 

اجملاور للفضلة )صادرة حديثا(.
3-)البطاقة الوطنية او بطاقة االحوال املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية( وبطاقة السكن النسخ 

االصلية و)2( نسخة مصورة لكل واحدة.
املهندس/عماد محمد عبداهلل
مدير بلديات االنبار/رئيس اللجنة

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة 
اعالن مناقصة رقم)2022/23(

تعلن دائرة الطرق واجلسور احدى تشكيالت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة عن مناقصة
 م/مشروع تاهيل واكساء الطريق الرابط بني قضاء الغراف وناحية اور بطول)5,300( كم وبكلفة تخمينية 

)851,900,000( دينار عراقي )ثمامنائة وواحد وخمسون مليون وتسعمائة الف دينار عراقي( 
التبويب )65/12/1(من اخلطة االستثمارية لعام 2021 مصدر التمويل )املوازنة العامة للدولة(

 على الشركات واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص املصنفني لدى وزارة التخطيط الراغبني باالشتراك في املناقصة بدرجة ال تقل عن الصنف)الثامنة / انشائية( 
مراجعة مقر الدائرة على ان يتم ابراز هوية التصنيف االصلية حتما عند الشــراء في بغداد/كرادة مرمي/مقابل وزارة اخلارجية لغرض شــراء وثائق املناقصة باللغة 
العربية ومبوجب الوثيقة القياســية ومببلغ قدره )500,000( دينار)خمســمائة الف دينار عراقي( غير قابل للرد على ان يتم وضع املســتندات التي تشمل العطاء  
واملستمســكات املدرجة الحقا داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج عليه اســم ورقم املناقصة وموعد غلقها ويسلم الى مقر جلنة فتح العطاءات في مقر 
الدائرة في الطابق الســادس / غرفة فتح العطاءات وان الدائرة غير ملزمة بقول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان وال يتم قبول 
أي حتفظ من قبل املقاول يتعارض مع اإلعان ويترتب عليه كلف إضافية علما ان مدة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ الغلق واخر موعد لتسليم العطاءات هو 
الساعة حادية عشر بتوقيت بغداد احمللي من صباح يوم )االثنني )2022/10/24()موعد الغلق( وال يتم قبول تقدمي أي عطاء بعد الساعة احلادية عشر من صباح هذا 
اليوم علما بانه ســيتم فتح العطاءات بعد الساعة احلادية عشر صباحا بتوقيت بغداد احمللي لنفس يوم الغلق وال يسمح بالتقدمي عبر البريد االكتروني وبإمكان 
مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء علما ان الدائرة غير ملزمة مبنح السلف التشغيلية .

املستمسكات املطلوب تقدميها مع العطاء:
1- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط)سارية املفعول( مصورة )النموذج الباستيكي اجلديد( للشركة

2- شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة املهنة للمقاولني )ساريتي املفعول( للشركة
3- هوية احتاد املقاولني )مصورة مجددة( للشركة

4- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول املناقصات النسخة االصلية معنونه الى دائرة الطرق واجلسور )ساري املفعول( و)مبوجب النموذج اجلديد( 
للشركة.

5- خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد في العراق )بكامل التامينات األولية( والبالغة )17,000,000( دينار عراقي الغير )ســبعة عشــر 
مليون دينار عراقي( معنون المر دائرة الطرق واجلسور نافذ لغاية )4( اشهر.

6- قائمة باالعمال املماثلة املنفذة اخلاصة مبقدم العطاء شرط ان تكون مؤيدة من اجلهات ذات العاقة وتقدمي ما يؤيد اكمال العمل ومستوى التنفيذ )كما مثبت 
في الوثيقة القياسية للمشروع(للشركة.

7- قائمــة باملكائــن واملعدات التي ميتلكها مقدم العطاء مع ما يثبــت عائديتها له اصوليا » في تنفيذ العمل وفق البرنامــج الزمني لتقدم العمل واملقدم من 
الشركة املقاولة بشكل اولي للشركة .

8- قائمة بالعاملني لدى مقدم العطاء وباألخص منها اجلهاز الفني من االختصاصيني املقترح استخدامهم لتنفيذ املشروع مع ارفاق نسخ من عقود استخدامهم 
لدى مقدم العطاء حلساب املشروع)صادرة من نقابة املهندسني العراقية(للشركة.

9- وصل قبض مستندات
10- عقد شراكة)في حال وجود شريك( مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

11- تعهد بعدم ادراج املقاول بالقائمة السوداء او لديه قضايا موقوفة لدى احملاكم تخص االعمال االعمال املنفذة من قبله خال السنوات األخيرة قبل عام 2022 
للشركة.

12- بطاقة السكن مع نسخة ملونه من البطاقة التموينية وهوية األحوال املدنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية للشركة
13- كشف مصرفي لغاية 2022/6/31 مؤيد من قبل املصرف )مختوم بختم املصرف( للشركة لـ)6( اشهر سابقة.

14- العنوان الكامل للشــكرة والذي يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف والبريد االلكتروني وكذلك العنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض 
للشركة

  E-mail:rbd@turrqjissor.gov.iq ماحظة / املوقع االلكتروني للدائرة
املهندس 
حسني جاسم كاظم

املدير املفوض 

وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة 
اعالن مناقصة رقم)2022/21(

تعلن دائرة الطرق واجلسور احدى تشكيالت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة عن مناقصة
 م/استبدال اجلسور القدمية في محافظة الديوانية )جسر الدغارة في محافظة الديوانية( وبكلفة 

تخمينية )1,307,870,000(دينار عراقي )واحد مليار وثالثمائة وسبعة مليون وثمامنائة وسبعون الف دينار 
عراقي( التبويب )65/12/1(من اخلطة االستثمارية لعام 2021 مصدر التمويل )املوازنة العامة للدولة(

 على الشركات واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص املصنفني لدى وزارة التخطيط الراغبني باالشتراك في املناقصة بدرجة ال تقل عن الصنف)الثامنة / انشائية( 
مراجعة مقر الدائرة على ان يتم ابراز هوية التصنيف االصلية حتما عند الشــراء في بغداد/كرادة مرمي/مقابل وزارة اخلارجية لغرض شــراء وثائق املناقصة باللغة 
العربية ومبوجب الوثيقة القياســية ومببلغ قدره )500,000( دينار)خمســمائة الف دينار عراقي( غير قابل للرد على ان يتم وضع املســتندات التي تشمل العطاء  
واملستمســكات املدرجة الحقا داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج عليه اســم ورقم املناقصة وموعد غلقها ويسلم الى مقر جلنة فتح العطاءات في مقر 
الدائرة في الطابق الســادس / غرفة فتح العطاءات وان الدائرة غير ملزمة بقول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان وال يتم قبول 
أي حتفظ من قبل املقاول يتعارض مع اإلعان ويترتب عليه كلف إضافية علما ان مدة نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ الغلق واخر موعد لتسليم العطاءات هو 
الساعة حادية عشر بتوقيت بغداد احمللي من صباح يوم )اخلميس )2022/10/13()موعد الغلق( وال يتم قبول تقدمي أي عطاء بعد الساعة احلادية عشر من صباح هذا 
اليوم علما بانه سيتم فتح العطاءات بعد الساعة احلادية عشر صباحا بتوقيت بغداد احمللي لنفس يوم الغلق وال يسمح بالتقدمي عبر البريد االلكتروني وبإمكان 
مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء علما ان الدائرة غير ملزمة مبنح السلف التشغيلية .

املستمسكات املطلوب تقدميها مع العطاء:
1- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط)سارية املفعول( مصورة )النموذج الباستيكي اجلديد( للشركة

2- شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة املهنة للمقاولني )ساريتي املفعول( للشركة
3- هوية احتاد املقاولني )مصورة مجددة( للشركة

4- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول املناقصات النسخة االصلية معنونه الى دائرة الطرق واجلسور )ساري املفعول( و)مبوجب النموذج اجلديد( 
للشركة.

5- خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد في العراق )بكامل التامينات األولية( والبالغة )26,000,000( دينار عراقي الغير )ســتة وعشــرون 
مليون دينار عراقي( معنون المر دائرة الطرق واجلسور نافذ لغاية )4( اشهر.

6- قائمة باالعمال املماثلة املنفذة اخلاصة مبقدم العطاء شرط ان تكون مؤيدة من اجلهات ذات العاقة وتقدمي ما يؤيد اكمال العمل ومستوى التنفيذ )كما مثبت 
في الوثيقة القياسية للمشروع(للشركة.

7- قائمــة باملكائــن واملعدات التي ميتلكها مقدم العطاء مع ما يثبــت عائديتها له اصوليا » في تنفيذ العمل وفق البرنامــج الزمني لتقدم العمل واملقدم من 
الشركة املقاولة بشكل اولي للشركة .

8- قائمة بالعاملني لدى مقدم العطاء وباألخص منها اجلهاز الفني من االختصاصيني املقترح استخدامهم لتنفيذ املشروع مع ارفاق نسخ من عقود استخدامهم 
لدى مقدم العطاء حلساب املشروع)صادرة من نقابة املهندسني العراقية(للشركة .

9- وصل قبض مستندات
10- عقد شراكة)في حال وجود شريك( مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

11- تعهد بعدم ادراج املقاول بالقائمة السوداء او لديه قضايا موقوفة لدى احملاكم تخص االعمال االعمال املنفذة من قبله خال السنوات األخيرة قبل عام 2022 
للشركة.

12- بطاقة السكن مع نسخة ملونه من البطاقة التموينية وهوية األحوال املدنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية للشركة
13- كشف مصرفي لغاية 2022/6/31 مؤيد من قبل املصرف )مختوم بختم املصرف( للشركة لـ)6( اشهر سابقة.

14- العنوان الكامل للشــكرة والذي يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف والبريد االلكتروني وكذلك العنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض 
للشركة

E-mail:rbd@turrqjissor.gov.iq ماحظة / املوقع االلكتروني للدائرة
املهندس 
حسني جاسم كاظم

املدير املفوض 
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نوعت
 الغرض مناملساحةموقعهرقمهامللك

التأجير
 القيمة التقديرية

لبدل االيجار

1
 قطعة
أرض

 جزء من القطعة
 املرقمة203/69
 مقاطعة/11
الصبيحات

الكرمة/حي
الصناعي

 )20( عشرون
دومن

 انشاء مجزرة
 دواجن

 واغنام وابقار
منوذجية

 )300( ثالثمائة
 دينار للمتر املربع

الواحد سنويا

القيمة التقديرية املساحةموقعهرقمهنوع امللكت
للمتر املربع الواحد

1752/1م/15 حجاجة فضلة طريق1
)30000( ثالثون الف 177،07م2حي القدسوام كبير

دينار

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

2,750,000 مليونان وسبعمائة وخمسون ثالث سنواتحانوت / السراي3076/5/10بلدية الرفاعي1
الف دينار

ساحة الباعة املتجولني /920/28بلدية الرفاعي2
30,000,000 ثالثون مليون دينارسنة واحدةالصفاوة

3,020,000 ثالثة ماليني وعشرون الفثالث سنواتحانوت / السراي2414/2/1بلدية الرفاعي3

350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي2388/7/4بلدية الرفاعي4

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي2388/7/7بلدية الرفاعي5

3,200,000 ثالثة ماليني ومائتان الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي3076/7/8بلدية الرفاعي6

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي2388/15/1بلدية الرفاعي7

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي2388/15/2بلدية الرفاعي8

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي2388/15/8بلدية الرفاعي9

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي2388/15/9بلدية الرفاعي10

3,300,000 ثالثة ماليني وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي3076/7/7بلدية الرفاعي11

950,000 تسعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت / السراي2388/20/5بلدية الرفاعي12

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات562/163بلدية الرفاعي13

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات559/163بلدية الرفاعي14

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات560/163بلدية الرفاعي15

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات557/163بلدية الرفاعي16

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات558/163بلدية الرفاعي17

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات566/163بلدية الرفاعي18

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات565/163بلدية الرفاعي19

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات564/163بلدية الرفاعي20

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات563/163بلدية الرفاعي21

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينارخمسة سنواتمعرض سيارات561/163بلدية الرفاعي22

بلدية قلعة 23
1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينار/نكولسنة واحدةحانوت1/12/252سكر

بلدية قلعة 24
2,000,000 مليونا دينار /نكولسنة واحدةحانوت1/15/252سكر

بلدية قلعة 25
2,000,000 مليونا دينار /نكولسنة واحدةحانوت3/17/252سكر

بلدية قلعة 26
2,000,000 مليونا دينار /نكولسنة واحدةحانوت3/12/252سكر
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التوازن ويكشــف عن ايقاع داخلي مؤكد 
للذات  واالنفعاليــة  النفســية  للحالة 
اســلوب  ..وهنــاك  املنتجة)الشــاعرة( 
النداء..)احلركة الزمنيــة املتراكمة بتأثير 
الصور في وجدان الشــاعر تراكما كثيفا 
مترابــط الوحــدات وهو يعتمــد النمو 
الزمني ..(اذ فيه تتوافد الصور من القلب 
وتتراكم فوق بعضها والشــاعريوقظها 
من ســباتها لينسجها بعقالنية فكرية 
مشوبة باخليال(..اضافة الى ذلك توظيفه 
للرمز الذي هــو )اداة فكرية للتعبير عن 
التكنيك  قيم غامضة..لغــرض تصعيد 
الشعري(..اذ فيه ترتفع التجربة الشعرية 
الــى حالة من الشــمول والصــورة فيه 
تتحول الــى رؤيا.. فكان لهذا التحول أثره 
الفاعل في انفتاح النص على املســتوى 

اجلمالي والفني واالسلوبي...
وها انت ترسمني بفرشاتك

وتناغني وجعي عن كثب
وتستفيق كل صياح
عند صوتها املالئكة

وهي تغني بغداد...واقصد فيروز      
تبقني بغداد

عينا ترى ما كان من الق
وعني تزأر

خوفا على الدنيا
من كل فلق  /    ص40ـ 41

 فالنص ميتــاز بجمــل مكثفة..موجزة..
مركــزة على الفكرة)بغــداد( بؤرة النص 
اجتمعــت كل مكوناتــه حولها..  الذي 
باعتمــاد البناء املشــهدي املتكىء على 
جمــل قصيرة موســومة باحلركة..بلغة 
قائمة على االستعارة واجملاز ضمن بالغة 
االنزياح واخلرق اجلمالي.. اضافة الى افادته 
من تقنيات قصيدة النثر عبر اســتخدام 
امنوذج)الكتلــة(.. لتحقيــق ما يقتضيه 
نســق التكثيــف وااليجــاز فيقدم نصا 
الرؤيويــة واحلياة  القصيدة  الــى  ينتمي 
اليومية باالقتراب من اليومي وتفصيالت 

الواقع بكل تناقضاته وتوتراته.
ذاتها املقهى

حتولت بني ليلة وضحاها الى هشيم
من بقايا احلروب التي طاملا

كانت ظالما شاسعا
يفتك باالحياء التي تشتبك في النهار

وتلتحم آخر الليل بسالمها
وعفويتها املطلقة

هؤالء الصعاليك غادروا
فيما ظل )نوشي( ضاحكا

وعيناه مغلفتني بحسرة فراقهم الذي ال 
يطاق    ص78 ـ ص79

فاملنتج)الشــاعر(يوظف الفنون احلسية 
والبصرية واملكانية خللق عوامله الشعرية 
فيطرح  افقا متجاوزا بتفجيراته الدرامية 
املرتكزة على تقنيــات فنية امتدت على 
امتداد اجلسد النصي السابح في عوالم 
متصارعة تتشــكل من زاوية رؤية فكرية 
واالنفعاالت  التحــول  حركــة  بحكــم 
املشــهدية التي تقوم على شــبكة من 
والصورة  والشخصية  )احلدثية  العالقات 
بوحــدة عضوية  املؤطــرة  الشــعرية..( 
نابضة باحلياة.. وكاشــفة عن مكنونات 
الذات االنسانية واملناطق الفنية والصور 
املســتفزة للذات االخر)املســتهلك( من 

اجــل اســتنطاق ما خلفها والكشــف 
عــن عواملها.. فضال عــن توظيفه املكان 
الثقافية املضافة)فغريب اسكندر  البؤرة 
ســكن مترو االنفاق فــي انكلترا/وعلي 
انور اخذته ارصفــة املانيا/وحيدر احلجاج 
غرق في متاهات املاجدية(وهناك )مقهى 
التي شــهدت والدة اجيال من  نوشــي( 
املثقفني..(اضافة الى اكتنازالنص بالفاظ 
يومية موحية لتدخل في ســياق شعري 
يكشــف عن صــراع درامــي متنقل من 
صورتــه اخلارجية الى منطقــة الصراع 
الداخلي باعتماد الســرد احلكائي.. فضال 

عن اســتخدامه افعاال متحركة )حتولت/ 
يفتــك/ تشــتبك/ تلتحــم/ غــادروا/..( 
مشــحونة بدالالت مركزية عبر ســياق 
شعري قائم على الصراع الدرامي واحلوار 
الذاتي...مع جتاوز القوالب اجلاهزة و القدرة 
على  استيعاب جماليات النص )الصورة 
والتخييل والرمز والرؤية املكثفة سياقيا 
وتركيبيــا مع وحــدة موضوعية حاضنة 
لتشــكيالته على املســتوى  املقطعي 
الكاشــف  عن مهارة املنتج )الشــاعر( 
اللغويــة واجلماليــة التــي تهيمن على 
النسق الشكلي للنص...مع ايقاع بصري 

والتي تكشــف  دالليا  وانفتاح مكثــف 
عنه املنتجة باســلوب درامي.. عبر حركة 
تعكس احساســا عميقا مثيــرا اليقاع 
الدهشــة بانفتاح تأملــي عميق للصور 
اجلمالية املستفزة..القريبة في مداليلها 

وابعادها ومثيراتها النفسية..
يا كوكبا في العال لن يرتهن

هي ذي حياتي
دوامة واخاف فيها حتتقن

سفينة دون ساحل لن تؤمتن
اخشى عليك روحي وانت كل روحي

يا اغلى وطن   /ص98ـ 99
 فالنــص مجموعة من الصــور املركبة..
املعبــرة عــن رؤيــا الشــاعر الفكريــة 
النفســي  االيحــاء  عبــر  والوجدانيــة 
املتدفق من مشــاعر متشكلة من قوتني 
متداخلتني شــكال قوة نابضة في دعائم 
الشــفيف.. االحســاس  اولهما:  النص 
وهي تشتغل  االنساني..  الفكر  وثانيهما 
علــى بنــى متعددة)بنية اللغــة وبنية 
الصورة الشعرية وبنية  االيقاع الداخلي 
الذي ينشأ من خصوصية اللغة الشعرية 
املشــحونة بالدهشــة والتضاد والتوتر 

الذي ينبثق من املناخ الدرامي للنص....
  وبذلــك قدم املنتج ) الشــاعر( نصوصا 
تعكس احلالــة الوجدانية بتلمس الواقع  
والتعبيرعــن متناقضاته وفق رؤية واعية 
بانسانيته  مكتنز  مضمون  خللق  ساعية 
ومحموالتــه.. عبــر لغــة تؤكــد على 
املوضوعيــة واحلركية.. بنســج اجلزئيات 
نســجا رؤيويــا يرقى من احملســوس الى 
الذهنــي املتخيل.. مع حتــرر من هيمنة 
التفعيلــة)اال في بعــض املقاطع( وجتاوز 
القوالــب اجلاهــزة والتعويــض باجلملة 
الشعرية التي تتشــكل موسيقاها من 
املمكنات)االيقاع الداخلي/التكرار كالزمة 
النهاية( على  ايقاعية وبالغية في موقع 
حــد تعبير ســوزان برنار ممــا خلق وحدة 
موضوعيــة بني مقاطع النــص وااليقاع 
الداخلــي املنبعث من بــني ثنايا االلفاظ 
وهي جتمع ما بني الســرد واحلوار مع ثراء 
ايحائــي وقــدرة تعبيرية.. فــي الترميز 
وشحن الفاظها بدالالت غير مالوفة من 
اجل التحليق في افق الصورة الشــعرية 
عبر بنية نصية تعتمد التكثيف وااليحاء..

علوان السلمان:

)الكتابــة مهمــٌة جســيمة غرضهــا 
حتريض اإلنسان على بذل قصارى جهوده 
لتجــاوز الوحــش الكامن فــي أعماقه(  

كازانتزاكيس

مــن اجــل اســتجالء البنــاء الهيكلي 
يعلو  التي  الشــعرية)مرايانا  للمجموعة 
النصية  التي نســجت عواملها  نشيدها( 
كاطع  الشــاعرناظم  منتجهــا  انامــل 
الساعدي..واســهمت دار املنت في نشرها 
تتميز  نصوصا  وانتشــارها/2022..كونها 
مبجمــل حتركاتهــا ودالالتهــا املعبرة عن 
احلالة الشــعورية والنفســية باســلوب 
دينامــي حالــم وعمــق داللــي يتداخل 
والسياق اجلمعي بقدرته التعبيرية اخملتزلة 
لتراكيبهــا اجلملية واملتجــاوزة للقوالب 
اجلاهزة..فــكان تشــكلها وفــق تصميم 
ينم عن اشــتغال عميق يعتمد اجلزئيات 
وينسجها منتجها نسجا رؤيويا يرقى من 
احملســوس الى الذهني..ابتداء من العنوان 
العالمة الســيميائية و العتبة االيقونية 
املسهمة في فك عوالم النص والكشف 
عــن اســراره النها تشــكل بــؤرة االثارة 

واجلذب..
يا كتائب اهلل في االرض

يا شاحنة الدنيا
وهي متأل سالل الناس سالما اخضر

ال افراط في املبالغة عندما يكون
الهيام انِت.....   ص11

فالنص يكشــف عن مهارة فنية وطاقة 
فكرية عبر نســق لغــوي مؤكد للمعاني 
بجمــل  الداللــي  للفضــاء  املوســعة 
متســامية قائمة على جتاوز املألوف برؤية 
ترقى من احملســوس الــى الذهني.اضافة 
الى انها تعبر عن رؤية انسانية تقوم على 
التكثيف والتركيز الداللي بالفاظ موحية 
تثير التاويالت بتجاوزها املعنى االحادي..مع 
توظيف منتجه تقنيات فنية واســلوبية 
احلذف   وداللة  الصامت(  كالتنقيط)النص 
التي تســتدعي املستهلك مللء سواداته.. 
وهناك اسلوب التكرار الدال على التوكيد.. 
التي  النفســية  والداللة  النمط الصوري 
من خاللها يفرغ الشــاعر مشاعره ليعيد 

الدالالت المعبرة عن الحالة الشعورية والنفسية
في »مرايانا التي يعلو نشيدها«

النص يكشف عن مهارة 
فنية وطاقة فكرية عبر 

نسق لغوي مؤكد للمعاني 
الموسعة للفضاء الداللي 

بجمل متسامية قائمة 
على تجاوز المألوف برؤية 
ترقى من المحسوس الى 

الذهني.اضافة الى انها تعبر 
عن رؤية انسانية تقوم على 

التكثيف والتركيز الداللي 
بالفاظ موحية تثير التاويالت 

بتجاوزها المعنى االحادي

قصة

شعراصداران

شوقي كريم حسن
)التلمس جمر مآســيك،خوف ان تطفأ أحالم  

خالصك(!!
* ذلــك مــا أوصانــي به،الشــيخ العجيــب 
االطوار،املركــون عند زاوية منســية ســرقت 
ظلمــة الليالــي، ومنحتهــا رطوبة،تختــرق 
بني  قاحلة،تعوي  بــراري  منها  العظام،لتجعل 
وهادها الذئاب ،وجدته يتقرفص متمتماً،بكالم 
يديه،ثــم  كلتــي  ســواه،يرفع  اليفهمــه 
يخفضهمــا ،بتــؤدة ليجعلهما تســتريحان 
الوجيف،يغمــض  صدره،املتصاعــد  عنــد 
عينيه،رافضاًاالصغــاء الــى مايحيط ،بعزلته 
من عراك يصحبه  هذر الســنة،تنفث سموم 
يبق  الكونكريتيه،لم  الغربــة  نذاالتها،/جدران 
من آدميــة الذابلني بــني احضــان الترقب،ما 
االرواح  باحلياة،تنطفــىء  تشــعر  يجعلــك 
احساس  التوســالت،دون  صراخ  بغتة،ويتعالى 
بأن توســالتهم ميكن ان تصل الى حيث تشاء 
فوق  اخملطوطة  الســنوات  بقيح  قلوبهم،االنة 
اجلدران التــي التعرف،مالذي يجري وملاذا ؟ اتيت 
إليه ،بعــد أن أوصاني،قاضي التحقيق،بضرورة 
احلفــاظ عليه،وتدوين ما ميكن ان يفيد العدالة 
الى كله،بعد  املتعثرة، فأخذ بكلي  ،ومسيرتها 
ان هتكت بني يديه ســر ما اوصاني به،أبتسم  
بغير ما رغبة منــه، وهمس/—ليتهم كفوا عن 
يرسلون  تلك،.منذ ســنوات طويلة  تفاهاتهم 
،املرســال تلــو اآلخر،وهم يعرفون أن املآســي 
التعلــن عن وجودهــا بــني الناس..؟!قلت/-عن 
ماذا يبحثون...رأيت اكبرهم يصر على كشــف 
اخفيته  شيئاً..وما  تخفي  تخفي...والاظنك  ما 
محتــه  جدران الترقــب واخلذالن واالشــيء!!   
متكنت قواه من رفع بياض شيخوخته، لتبحث 
عن تلك الدروب التي حاولت احتواء أحالمه،كلما 
تقدم خطوة،تــأوه معلناً:-محال ضياع االحالم 

بعد اجتياز منتصــف الدرب..نغفو لنمنح 
آمالنا رضاها!! — والى ماذا سعت معارفكم 

والنهايات مقصلة ورصاص!!
* —- ما كنا نخاف ..األحالم ان داهمها اخلوف 

جفت!!
* —وحسابات خســائركم .. ماكان عليكم 

نسيانها؟!!
مــا  ســوى  حســاب  شــيء  —لــكل   *
افعــال   حتتــاج   النــاس  اخترناه،،أحــالم 
والتكتفــي بقول واهــم!! بصمت تعمدته 
وقحاً،تفحصت تلــك اخلطوط التي امتدت 
بإجتاهات متعاكســة،تثير الشفقة،  زاويته 
العاجــة بروائــح عطنة،أصابتنــي باخلدر 

والذبول،فاغمضت عيني،متوســالً جسدي 
نفســي  وجدت  اللحظة،التــي  بتحمــل 
مجبــراً على املكوث بــني مكارهها،امللوثة 
كالب  األمكنــة  تلــك  للعقول،)ليــل 
ان  وتستأســد،ما  شرســة،تنبح،وتعوي، 
تنهمد االجســاد،الفة خوفها،وانتظاراتها..

تزحــف ببطء ومكــر ثعلب،لتعض خاصرة 
مواجعك املمــرودة هما،فمــا عليك اال ان 
تتحمل،وتعد اخلطوات املدلهمة الســاعية 
صوب شــعاع فاتر يخترق الكــوة العلوية 

،اخلالية من الوضوح(!!
-——٢-— ] [ -

- ] [ )داخل بيت املوتــى.. تغدو احلياة مجرد  

اشــياء مجهولة،اليســتطيع احدنا تصور 
معانيها..كلمــا اخترقت جدران غرورها،مأل 
واالثام،وقد تقــودك في  قلبــك باخلطايــا 
التوســل،التي  الى وحشــة  تهــور  حلظة 
تغســل قاعــة االعدام،بوابل مــن نداءات 

التكبير،والبكاء،والصمت(!!
- ] [ كلما جاء ذكر املوت،رأيت إليه يبتســم 
برضــا العــارف الــذي اختبــر الدنيا،حتى 
صــارت عنده طــني صلصال،يكونها كيف 
يديه،مردداً،بصــوت  بــني  يشاء،يجلســها 
لني،حيي،مائل الى اخلفوت،/يادنيا غري غيري..

لعبت معك مذ كنت صبياً..وما قدرتي على 
ليَّ يدي، سرقتي سنني عمري ،الني خالفت 
رغباتك املنحطة..واضعتني وســط جحيم 
اخليبة،لكني مــا ملتك ..خياراتي هي االهم..

البــد من حلظــة خالص...حتــى وأن كانت 
حلظة موت/!!بني جدران الهتك،تسيل األيام 
مثــل لعــاب،دون متكن من ايقــاف  معاول 
ذواتنا،بدهشة  الى  املســتمر،ننظر  هدمها 
اخمللوط  اليأس،وتنظرنا بدهشة االستسالم 
بالريبــة ،وعدم اإلميان، كان الرب،بالنســبة 
للكثيــر منا،الــه تضــرع  ومنقذ،مدعــو 
وضعه  الســجان،ومن  جبــروت  لتحطيم 
عثرة طريق،ومنحه قوة وهم، لكن ســيول 
االدعية،تقــف عنــد كونكريــت اجلــدران 
العالية،حني ينصــت  الرابض عند اكداس 
ذكرياته املصفرة،يفغر فا ه،بأســئلة،يرفض 
االنصــات الى إجاباتها،إلنــه ومنذ جيء به 
قبل ربع قرن من االن،يعرف عقم االجابات وال 
جدواها، همس ليَّ  بحذر جتذر في أعماقه—- 
مالذي ميكن أن تفعله تلك الكلمات مادامت 
القلوب التعرف معنى اليقني..كل ما حتتاجه 
اإلميــان بيقني أرواحنا...جــدران الكونكريت 
روضــت ؟!!— زمنك مثل ريح مــر دون إيجاد 
خطأ  ماتريد؟!!_استســالمي  تؤكد  إجابة 
توجــب أن اليكون ....ضعفي اســقط جواد 
ثورة..وميوت  تنتصر  ان  عنادي!!يقال)مافائدة 

وطن(ويقــال)إن الذيــن يبحثــون عن وطن 
مضاع،عليهم محاسبة االباء النهم سبب 
دمار كل شــيء(!!ويقال)إن االوطان التبكي 
ابداً حني منوت(!!ويقال)التكذب حني تتحدث 
عن وطــن يســيره الكهنة(!!ويقــال) أنك 
مجرد شيء التتذكره ســوى نواح االمهات 
وشواهد القبور!!ويقال)إياك واإلميان بعقيدة 
تاخذ منك حماراً لتصــل الى غاياتها التي 
تتخذ من غيرك مومــس  لتحقق ماتصبو 
إليه!!ويقال) أجمل ماتؤمن به املومسات ان 
الفراش يســاوي ماتدفع لتنطلق التاوهات 
االكاذيــب ويقال) إياك واالميان بعقيدة يعلن 
الكهنة انها مقدسة(!!ويقال)لعن الرب من 
أمن بأكاذيب كاهن( ويــروى في حلظة وجد 
وهيام وهذر ان) الشمس حترق االجساد دون 
ان حتــرق الزرع النه ملمح حيــاة ودميومة(!! 
لم يشــأ طوال الســنوات التي قضيناها 
معاً،إخباري،عــن عزلته التي جعلت الوجوه 
تشيح عنه ،متمتمة بتعاويذ وقراءات،جتعله 
يروح الى حيث يختار،يلم روحه الى جسده 
املتعوب،ويرحل)أكثر االمكنة التي تســاعد 
علــى االنتقــال من وجــود الى آخــر، هي 
ضروع  وجتف  الرقيــب..  املعتقالت...يختفي 
اخلوف،وببــطء حتلــق االرواح مثــل حمائم 
بيض!! قلت له ذات مساء مضطرب،عاصف 
بالتوســالت — الــى أين تــراك متضي..وقد 
نســيتك األمكنة والوجوه؟ هز رأسه كمن 
يؤمن علــى ســؤالي،وبحركة واعية مثيرة 
،حتى  أوراقه  عتقت  للدهشة،أستل سجالً 
مالت الى االسوداد، ووضعه بني يدي قائالً—إذا 
اردت معرفة ما كان فقرأ الجتعل يومك يحوم 
مثل غراب حول بركة ماء آســنة،،، األمكنة 
والوجوة يحملهــا الرابض هنا،الواقف عند 
حدود احلياة..أما هناك فالتغيير ينسي الغد 
ويبقي االنسان يالحق يومه..هذا هو الفرق...
ماض يكرر نفســه..وحاضر يلهث خلف غد 

مجهول!!

1
»كّل املعرفة في العالم«

»كّل املعرفة في العالم: التاريخ االستثنائي 
للموســوعة« عنــوان الكتــاب الذي صدر 
للكاتــب البريطاني ســيمون غارفيلد عن 
»شــركة اوريون للنشر«. يوّثق العمل تاريخ 
ظهور املوســوعات منذ حضــارات الصني 
»ويكيبيديا«،  إلــى  القدمية وصوالً  واليونان 
وكيف نشأ التنافس بني ناشري املوسوعات 
فــي العصر احلديث مع صدور »املوســوعة 
البريطانية«، مع حتليــل ألبرز األخطاء التي 

وقع فيهــا مؤّلفو هذه الكتب الضخمة 
وانحيازاتهم املبنية على أســس عرقية 
ودينيــة وجندرية وغيرها، كمــا يتناول 
املوســوعة  أّسســتها  التي  الثقافــة 
وتشــاركت فيها طبقات وشــرائح من 

مختلف انحاء العالم.

2
»العدم أيضاً مكاٌن حنني«

التابعة  الشعري«  اإلبداع  »سلسلة  في 
لـ«الهيئــة املصرية العامــة للكتاب«، 
صدر حديثاً كتاب »العــدم أيضاً مكاٌن 

حنــني« للشــاعر املصري عــالء خالد. 
العمــل هو اجملموعــة الثامنة لصاحب 
»اجلسد عالق مبشيئة حبر«، ومن أجوائه 
نقرأ: »احلياة التــي أحملها معي/ احلياة 
التي اتخذت هيئة جســمي/ احلياة التي 
أصعــد بها علــى الرصيــف خوفاً من 
العربات املســرعة/ احلياة التي أغّطيها 
بواٍق شــّفاف/ احلياة التي يدّق املطر على 
ســقفها بقّوة/ احلياة التي أصبح بيني 
وبينها حائــط زجاجي/ أنظر إليها اليوم 
كوديعة/ بعد أن كانت، باألمس القريب، 

عضواً من أعضائي«.

بشر شبيب *
 

بني اليديِن يسيُل وجٌه من غماٍم
تشرُق األشياُء

تنثُر للحياِة عبيرها
ويفيُق نهٌر من نبيٍذ بيننا 

ويطيُر عصفورٌ، 
وعصفورٌ يحطُّ على يديِك

من أجِل هذا ليتني أحببتِك

وسرحُت أبحُث عن سجائرَ ال تضرُّ القلَب
أبحُث عن قميٍص واسٍع للصيِف، أزرَق

ال يشدُّ الشمَس نحوي
أشتري لوًحا من الشوكوال وأكمُل رحلتي

وأرى بصدري نقطًة حمراَء 
أعرُف حينها أني رجعُت أحنُّ يا قمري إليِك

من أجِل هذا ليتني أحببتِك
ينمو البنفسُج في ثياِب األغنياِت

وبني أثداِء الصبايا.. 

والكؤوُس تداعُب الليَل الطويَل 
مترُّ من فوق الشفاِه وتنحني

والراقصون على السجاجيِد األثيرِة 
يضحكون ويشتمون.. 

وكان صوٌت غارٌق في الصمِت 
ينحُت في شجوني

يرمي فؤادي مثل خامتِ فضٍة صدٍئ مبيناٍء
فأصبُح جنمًة تغتاُل أجمَل ما لديِك 

من أجِل هذا ليتني أحببتِك

ساعي البريِد ينّفُض الالشيَء
ينفُخ في الهواِء دخانُه

واملركُب املهجورُ ينتظُر املغيب
وجارتي الصهباُء ال زالْت على العهد القدمي

تراقُب الغرباَء من خلِف الستارِ
وتشتهي ولدا يشاركها ارتعاَش سريرها

والناُس مقتنعون باألقدارِ
ينتقلوَن من حزٍن إلى حزٍن

وثقٌب واضٌح.. 

ضوٌء خجوٌل من شــعاِع الشــمِس يعبُر من 
خالله

ويصبُّ أحلانًا وموسيقى على قدميِك
من أجِل هذا ليتني أحببتِك

* شاعر من سورية

عناقيد الجمر!!

غالف الكتاب

»كّل المعرفة في العالم«.. »العدم أيضًا مكاٌن حنين«

1 ـ 2

من أجل هذا 
ليتني أحببتِك
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ملونشريط
عملة بريطانية جديدة تحمل صورة 

الملك تشارلز الثالث
كشفت دار ســك العملة امللكية البريطانية، عن 
الشــكل الرسمي الذي ســيظهر به امللك تشارلز 
الثالــث على العمــات املعدنيــة البريطانية بعد 

توليه العرش. 
وتولــى إعداد صــورة امللك على العملــة النحات 
البريطانــي مارتن جينينغز الذي اســتحصل على 

موافقة امللك اجلديد شخصياً عليها.
ســتكون النقود املعدنية األولــى التي حتمل صورة 
امللك، عملــة معدنية خاصة بقيمــة 5 جنيهات 
إسترلينية وعملة معدنية من فئة 50 بنساً، إلحياء 

ذكرى امللكة إليزابيث الثانية.
وأوضح جينينغز إنه اســتوحى رســم تشارلز من 

صورة للملك.
ومتاشــياً مع التقاليــد امللكية، تُظهــر العمات 
اجلديدة صورة تشــارلز وهو ينظر جلهة اليسار، في 
االجتاه املعاكس لصور والدته الراحلة على العمات 

القدمية.
كما نُقشــت على العملة كتابة بالاتينية عليها 
عبارة »امللك تشارلز الثالث، بحمد اهلل، املدافع عن 

اإلميان«.
وقالت دار ســك العملة امللكيــة في بيان إن صورة 
تشارلز ســتبدأ في الظهور على العمات املعدنية 
املتداولــة وعلى القطــع التذكارية في األشــهر 

املقبلة.
وســتظهر صورتان جديدتان إلليزابيث الثانية على 

ظهر العملة التذكارية من فئة خمس جنيهات.
وتتولى دار سك العملة امللكية جتسيد امللوك على 
العمــات منذ أكثــر من 1100 عــام، أي منذ عهد 

ألفريد العظيم.
ويوجد حالياً نحو27 مليــار قطعة نقدية متداولة 
فــي اململكة املتحدة حتمل صــورة امللكة إليزابيث 

الثانية.

أوروبا بال هواتف في الشتاء
أمر لم يكن من املمكن تصوره من قبل.. فالهواتف 
احملمولة في أوروبا ميكــن أن تتوقف عن العمل هذا 
الشتاء إذا ما أدى انقطاع التيار الكهربائي أو فرض 
حصص لتوزيع الطاقة إلــى تعطيل قطاعات من 

شبكات الهواتف احملمولة في أنحاء املنطقة.
وقد تسبب قرار روســيا بتعليق شحنات الغاز عبر 
طريق اإلمداد الرئيســي ألوروبا فــي أعقاب اندالع 
الصراع في أوكرانيا إلى زيادة احتماالت حدوث شح 
في الطاقة. وازداد الوضع ســوءا في فرنسا بسبب 
إغاق العديد من محطات الطاقة النووية للصيانة.

ويقول مســؤولون بقطاع االتصاالت إنهم يخشون 
أن يؤدي الشــتاء القارس إلى وضع البنية التحتية 
لاتصاالت في أوروبا على احملك، مما سيجبر شركات 
وحكومات على محاولة التخفيف من حدة التأثير.

وقال أربعة مسؤولني تنفيذيني في قطاع االتصاالت 
إنه ال توجد حاليــا أنظمة احتياطيــة كافية في 
الكثير من الــدول األوروبية للتعامل مع انقطاعات 
واســعة النطاق للتيار الكهربائي، األمر الذي يزيد 

من احتمالية انقطاع خدمات الهواتف احملمولة.
وتســعى دول باالحتاد األوروبي، ومن بينها فرنســا 
والســويد وأملانيا، لضمان استمرار االتصاالت حتى 
إذا مــا تســببت انقطاعات التيــار الكهربائي في 
اســتهاك البطاريات االحتياطية املثبتة على آالف 

الهوائيات اخللوية املنتشرة عبر أراضيها.
ويوجد على األراضي األوروبيــة ما يقرب من نصف 
مليــون بــرج اتصــاالت معظمهــا بــه بطاريات 
احتياطية ميكن أن تســتمر فــي العمل لنحو 30 

دقيقة لتشغيل هوائيات الهواتف احملمولة.
وقال مصــدران مطلعان إن اخلطــة التي قدمتها 
شــركة إنديس لتوزيع الكهرباء في فرنسا تتضمن 
انقطاعــا محتما للتيار الكهربــي ملدة تصل إلى 

ساعتني في أسوأ السيناريوهات.
وســيتم قطع الكهرباء عــن مناطق فــي الباد 
بالتناوب. وأوضح املصدران أن اخلدمات األساســية 

مثل املستشفيات والشرطة واحلكومة لن تتأثر.
ووفقا للحكومة الفرنسية واملصدرين فإن احلكومة 
وشــركات االتصــاالت وإنديس، وهي وحــدة تابعة 
لشــركة كهرباء فرنسا اململوكة للدولة، قد أجرت 

محادثات بهذا الشأن خال الصيف.

بغداد - زينب الحسني: 

مــا ان نســير ليــاً في شــوارع 
حتى  بغــداد  احلبيبة  العاصمــة 
ناحظ ســير اعداد من املواطنني 
علــى اقدامهــم مبتعديــن عن 
ميارســون  كافة،  النقل  وســائل 
رياضتهم املفضلة »املشي » وهذه 
واهمية  وعي  علــى  تدل  الرياضة 

الرياضة عند اغلب املواطنني.
ودعا عــدد من املواطنني إلى توفير 
ممــرات آمنــة في شــتى مناطق 
رياضة  بغــداد، ملمارســة  وأحياء 
املشي والهرولة، لتشجيع اجلميع 
على ممارسة الرياضة ملا لها من دور 

مهم في بناء مجتمع صحي.
املعنيــة  اجلهــات  وطالبــوا 
بتخصيص مسارات آمنة لرياضة 
الدراجات  وركوب  والهرولة  املشي 
الهوائيــة، خاصة في ظــل ازدياد 
اعــداد املمارســني للرياضة بعد 
ظهور جائحة كورونا، مشيرين إلى 
مبسارات  املشي  ملمارسة  جلوئهم 
غيــر آمنة في شــوارع العاصمة 
في  يعــرض حياتهم  ما  اخملتلفة، 

بعض األحيان للخطر.
في  املواطنني  مــن  عــدد  وتطرق 
إلى  اجلديد  للصبــاح  حديثهــم 
العديد مــن النماذج فــي الدول 
اخملتلفة التي جنحت في تشــجيع 
مواطنيها على ممارســة الرياضة، 
أماكن  اســتحداث  خــال  مــن 
في  والهرولة  للمشي  مخصصة 

الشوارع العامة.
وعبــر البعض عن حاجتهم لهذه 
الطرق مبينني اننــا نحتاج احيانا 
املشــي  رياضة  ممارســة  خــال 
الســتراحات على الطريق لشرب 
وبالتالي  قليــا،  اجللــوس  أو  املاء 

ضرورة وضع مقاعــد على جانب 
الطريق، إلى جانب ضرورة السماح 
ببناء اكشاك تسمح ملرتادي بعض 
الشــوارع بتناول املــاء والعصائر 

خال ممارسة الرياضة.
وتبــني الدراســات اخملتلفــة بأن 
التماريــن الرياضيــة تعمل على 
حتســن املــزاج العــام وتقلل من 
والشــعور  والقلــق  االكتئــاب 
باإلجهاد، وينجم الشعور بالراحة 
جراء حتفيــز مناطق مختلفة من 
الدماغ في أثناء ممارســة الرياضة 
بحيــث تزيد حساســية الدماغ 
كالســيروتونني  للهرمونــات 
والنورادرينالني، كما تكمن أهمية 
الرياضة في حياتنــا مبا توفره من 

زيادة ملحوظة في إفراز اإلندورفني 
بالسعادة  الشــعور  عن  املسؤول 

وتقليل اإلحساس باأللم. 
أجريت  دراســة  أظهــرت  كمــا 
علــى أربعة وعشــرين امــرأة مت 
تشخيصهن باالكتئاب أن ممارسة 
كانت  مهما  الرياضيــة  التمارين 
شــدتها أدت إلى تقليل االكتئاب 
أجريت  دراســة  والحظت  لديهن، 
على ستة وعشرين رجَا وامرأة من 
الرياضية  التمارين  على  املواظبني 
تغيرَا في احلالة النفســية واملزاج 
عنــد توقف بعضهم عــن أدائها 

لفترة أسبوعني.
وتشير الدراســات إلى أن اخلمول 
يعتبر من أبرز أســباب زيادة الوزن، 

في  الرياضــة  أهميــة  وتكمــن 
حياتنا فيما توفره من فرصة حلرق 
عن  املسؤولة  احلرارية  الســعرات 
زيادة الــوزن وذلك بزيــادة عملية 
األيض في اجلســم، باإلضافة إلى 
ذلــك فقد أظهرت الدراســات أن 
مختلف التمارين الرياضية ومتارين 
املقاومــة لها القــدرة على زيادة 
حرق الدهون واحلفاظ على الكتلة 

العضلية.
وتلعب التمارين الرياضية دورًا في 
بنــاء العضات والعظــام، وذلك 
ينجم جراء حتفيز العضات وتعزيز 
قدرتها علــى امتصاص األحماض 
األمينية في أثناء ممارسة التمارين 
الرياضية، كما تســاعد التمارين 

الرياضيــة في بناء وزيــادة كثافة 
التقدم  مع  ترققها  ومنع  العظام 
في العمر، كما تشــير الدراسات 
إلى أن التماريــن الرياضية عالية 
التأثيــر كاجلمبــاز أو اجلري تعمل 
على تعزز كثافة العظام باملقارنة 
مع الرياضات األخرى كالســباحة 

وركوب الدراجات.
ووفقــا لدراســة نشــرتها اجمللة 
األميركيــة للطــب الوقائي، فإن 
املشي يســاهم في حتسني احلالة 
املزاجية، وال ســيما إن كان خارج 
املنزل؛ وذلك وفقا للكاتبة شارلوت 
هيلتون أندرسن في تقريرها الذي 

نشره موقع ذا هيلثي األميركي.
وأفاد املشاركون في هذه الدراسة، 

الذين مارســوا متارين رياضية مدة 
150 دقيقة تراوحــت بني رياضات 
والســباحة  والتنــس  الغولــف 
والرقــص، أو املشــي 200 دقيقة 
يتمتعــون  بأنهــم  أســبوعيا، 
مبســتويات طاقة أعلــى وصحة 
عاطفية وحياة اجتماعية أفضل، 
إلى متابعتهم  الباحثون  حني عاد 

بعد ثاث سنوات.
مــن جانب اخــر أظهر عــدد من 
البدنية  التمرينات  أن  الدراســات 
ميكن أن حتســن الصحة وتكافح 
منها  القليل  لكن  الشــيخوخة، 
نظر بالضبط فــي عدد اخلطوات 
التي يجب أن ميشــيها األشخاص 

يوميا للوصول لتلك النتائج.
ووجد علماء من جامعة ســيدني 
آالف   10 أن  الدمنــارك،  وجنــوب 
خطوة في اليوم بالفعل وســيلة 
مهمة للوصول إلى نتائج صحية 
الســرعة  مدى  أن  علما  مرضية، 
التي منشــي بها ميكــن أن يكون 

باألهمية ذاتها.
ودرس العلمــاء خــال بحثهــم 
78500 شــخص بالغ في اململكة 

املتحدة بني عامي 2013 و2015.
وارتدى املشــاركون أجهزة تعقب 
النشــاط على مدار 24 ساعة في 
اليوم ملدة أســبوع واحــد، والتي 
تسجل عدد اخلطوات التي ساروها 
باإلضافة إلى السرعة التي ساروا 
نتائجهم  الباحثون في  بها، ونظر 

الصحية بعد سبع سنوات.
10 آالف  ووجد الباحثون أن املشي 
خطوة في اليــوم يقلل من خطر 
باملئة،   50 بنحــو  باخلرف  اإلصابة 
وخطر اإلصابة بالســرطان بنحو 
بأمراض  اإلصابة  وخطر  باملئة،   30
القلب واألوعية الدموية بنحو 75 

باملئة.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت هيئة الســياحة التابعة 
لوزارة الثقافــة، أنها بصدد اقامة 
مشــروعني كبيريــن في آثــار أور 
وأهــوار اجلبايــش، وفيمــا أكدت 
الستثمار  وتصاميم  خطط  وضع 
أراضيها وفنــادق القطاع اخملتلط، 
أوضحت بشــأن التجــاوزات على 
أماكها وآليــة التعامل مع نقل 

ملكيتها جلهات آخرى.
وقــال مديــر عــام دائــرة املرافق 
السياحية، عبد القادر اجلميلي،في 
إن  تابعته الصباح اجلديد،  تصريح 

»هيئة الســياحة وضعت خططاً 
التابعة  األراضي  جلميع  وتصاميم 
لها بهــدف اســتثمارها، إضافة 
التي  اخملتلط  القطــاع  فنادق  إلى 
املاضية«،  بالســنوات  تهالكــت 
مبيناً أنه »مت الشروع باستثمارها«.

وأضاف اجلميلــي، أن »البعض من 
أمــاك وأراضي هيئة الســياحة 
حتولت ملكيتها خال الســنوات 
املاضية إلى وزارات متعددة إضافة 
عليها، حيث  متجاوزين  وجود  إلى 
كانت هيئة السياحة في السابق 
حتت مســمى مديريــة املصايف 

والســياحة ومن ثــم حتولت إلى 
املؤسســة العامــة للمصايــف 
أن  إلــى  مشــيراً  والســياحة«، 
»الهيئــة فاحتت جميــع الوزارات 
لغــرض  العقــاري  والتســجيل 
إعــادة أماكهــا، واســتحصلت 
موافقات قضائيــة الخراج جميع 
املتجاوزين ســواء كانت دوائر دولة 

أو مؤسسات«.
املؤسســات  »بعــض  أن  وتابــع، 
والدوائر اســتجابت لذلك وأعادت 
على  باحلصــول  وبدأنا  األمــاك، 
من  للكثيــر  ملكيــة  ســندات 

األراضي«.
وأكد أن »الســياحة فــي العراق 
تقسم إلى سياحة دينية وسياحة 
آثارية وســياحة بيئيــة، واآلثارية 
تكتســب أهمية كبيــرة وهناك 
عمل مشترك بني هيئتي السياحة 
األثرية«،  املواقــع  لتطوير  واآلثــار 
موضحاً أن »هيئة السياحة تضع 
بعد  كافة  والتصاميم  اخملططات 

إنهاء جميع املعرقات«.
وأكد اجلميلي، »السعي إلى حتريك 
عجلة السياحة من خال القطاع 
اخلاص والشــركات الرصينة التي 

تعمــل في هذا اجملــال«، الفتاً إلى 
أن »الكثير مــن املواقع أو األراضي 
إلى هيئة الســياحة في  التابعة 
بغــداد وبقية احملافظــات، أحيلت 
لاستثمار بشرط أن تكون مواقع 
ســياحية وال تســتخدم ألغراض 

جتارية أو صناعية«.
العامة  »األمانــة  أن  إلى  وأشــار 
جمللس الوزراء قررت بعد زيارة البابا 
إلــى مدينــة أور، تشــكيل جلنة 
كبيرة ضمــت بعضويتها هيئتي 
الســياحة واآلثــار، حيث وضعت 
لفنــادق  بالكامــل  التصاميــم 

ومطاعم وأماكن جتارية واستراحة 
في مدينة أور وبناء قرية سياحية 
متكاملة وكبيرة في أهوار اجلبايش 
التي تبعد بحدود 70 كم عن أور«.

أنــه »ســيكون هناك  وأوضــح، 
مركــزان ســياحيان أحدهما في 
مناطق  في  واآلخــر  أثرية  مناطق 
بيئية وهي األهوار وســوف تكون 
هنــاك امتدادات كبيــرة بني تلك 
الطرق،  املواقــع من خــال مــد 
والتوجه إلنشــاء مترو بني مدينة 
والقرية الســياحية في أهوار  أور 

اجلبايش«.

خبراء: الرياضة تمنع اإلصابة بأمراض القلب وتحّسن المزاج

السياحة بصدد إقامة مشروعين كبيرين في آثار أور وأهوار الجبايش

بغداد.. تزهو لياًل بممارسة األهالي هواية المشي 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت دراســة عن ميزة جديدة 
تتمتــع بها الــكاب، وتظهر قوة 
خال  من  بأصحابهــا،  عاقتهــا 
قدرتها على شم التوتر والضغوط 

النفسية التي يعانون منها.
وأكدت أبحاث ســابقة أن الكاب 
لديها القدرة على حتديد ما إذا كان 
شخص ما سعيداً أو خائفاً، لكن 
هذه الدراسة األخيرة، التي نقلتها 
األمريكية،  إن«  إن  »ســي  شبكة 
لفتت إلى أن هذه القدرة تشــمل 
أيضاً مشــاعر التوتــر والضغط 

النفسي.
وفي الدراسة، التي نشرتها مجلة 
»بلوس وان«، طلــب الباحثون من 
36 شخصاً، العد تنازلياً من 9000 
إلــى 0 خال ثاث دقائــق. وقاطع 
مرات  عدة  األشــخاص  الباحثون 

لتصحيح أي خطأ في العد.
والحظ فريق الدراسة إيقاع تنفس 
املشــاركني، وقاموا بقياس معدل 
مع  الدم  وضغــط  القلب  ضربات 
أخذ عينات من عرقهم قبل وبعد 

املهمة.
وأبلغ املشــاركون عن شــعورهم 

التجربة، خصوصاً  خــال  بالتوتر 
عند تصحيح الباحثني ألخطائهم 
في العــد، وهو أمر أظهــره أيضاً 
إيقــاع التنفس ومعــدل ضربات 
اخلاص  الدم  وقياس ضغط  القلب 

بهم.
وقدم الباحثون عينات من عرق عدد 
من أولئك املشاركني إلى 20 كلباً 
إلى جانب عينتي حتكم لشخصني 

لم يشاركا في التجربة.
وقال الباحثــون إن الكاب جنحت 
بنســبة 93 فــي املائة فــي فرز 

باملشــاركني  اخلاصــة  العينــات 
وفصلها عــن عينات التحكم، ما 
يشــير إلى أن رائحة التوتر كانت 

مختلفة متاماً عن الروائح األخرى.
الرئيسية  الدراسة  مؤلفة  وقالت 
كارا ويلسون، طالبة دكتوراه في 
جامعة كوينز بلفاست في إيرلندا 
الهائلة  الكاب  »قدرة  الشمالية: 
على رصــد توتر األشــخاص عن 
طريق شم رائحتهم فقط هي في 

الواقع شيء رائع ومذهل«.
الدكتــور مارك  من جهتــه، قال 

فرميان، األستاذ املساعد في قسم 
العلــوم الســريرية فــي جامعة 
فرجينيا للتقنية، الذي لم يشارك 
في الدراســة، إن الــكاب لديها 
220 مليــون مســتقبل شــمي 
اإلنسان،  لدى  مليوناً  بـ50  مقارنة 
ما يعــزز قدرتها على متييز الروائح 

وحتديدها.
واملستقبات الشمية هي نهايات 
عصبية صغيــرة تقع داخل األنف 
وتسمح لألشخاص بشم الروائح 

اخملتلفة.

ميزة جديدة لصديق اإلنسان الوفي.. 

الكالب تشعر بقلق صاحبها

متابعة ـ الصباح الجديد: 
أصيبت فتــاة برازيليــة تبلغ من 
العمر 29 عاًما بفيروس نادر يسمى 
“ملكة نشــا الذرة”، ما يضطرها 
لتناول نشــا الذرة كل 3 ساعات 

حتى تبقى على قيد احلياة.
“لقد  راموس”:  “ليتيســيا  وقالت 
اســتخدمت نشــا الذرة منذ 29 
عاًما، وليــس لــدي أي فكرة عن 
عــدد املــرات التي أدخلــت فيها 
املستشــفى، وتوقفت عن املشي 
احلالة،  الوقت بسبب هذه  لبعض 
ألنها تســببت في اعتال عضلي، 
وإذا لم آخذ )نشــا الذرة(، ميكنني 

الدخول في غيبوبة”.

أدرك والداها أنها كانت تعاني من 
الثانية  مشكلة عندما كانت في 
من عمرهــا، وأكد أنهم شــعروا 
بالقلق بعــد أن ظهر على ابنتهم 
سلســلة من األعــراض املزعجة 
التي تتراوح من تــورم البطن إلى 
وحتى  الــدم  في  الســكر  نقص 

النوبات. 
الاحقة  الفحوصــات  أن  وأضاف 
تعاني  “راموس” كانت  أن  كشفت 
 ،9c glycogenosis النــوع  مــن 
وهو أحد أكثر الســاالت خطورة، 
مما تســبب لهــا فــي مجموعة 
متنوعة من املضاعفات. وأوضحت 
“رامــوس”: “أتنــاول 13 دواًء يومًيا 
جيًدا،  منظم  الغذائــي  ونظامي 
وعلى الرغــم من النظام الصحي 
املرهق، إال أن احلالة تصبح أسهل 
في التعايــش معها مبجرد أن تبدأ 
في تنظيم نفســك”.  وعن النبذ 
االجتماعي الذي عانت منه نتيجة 

لنظامها الغذائي غير املعتاد، 

 متابعة ـ الصباح الجديد:
تعــد القهــوة املشــروب األكثــر 
اســتهاكا حول العالم بعد املياه. 
وفــي اليــوم العاملــي للقهوة في 
االول من تشــرين األول، تعتبر هذه 
املناسبة الســنوية فرصة للترويج 
أكثر  كأحــد  بها  واالحتفــال  لها، 
املنظمة  وَفق  شــعبية،  املشروبات 

الدولية للقهوة.
أيضا  املناســبة  هذه  وتُســتخدم 
للترويج للتجارة العادلة للنّب، وزيادة 
يواجهها  التــي  بالتحديات  الوعي 

، حول العالم. مزارعو النُبّ
املتعلقة  الدراســات  أحــدث  وفي 
باســتهاك القهوة، نشرتها اجمللة 

الوقائية،  األوروبية ألمــراض القلب 
تَبني أن شرب كوبنَي إلى ثاثة أكواب 
من القهوة يوميــا، ميكن أن يجعل 

الفرد يعيش ملدة أطول.
وتقول الدراسة إن شرب ثاث أكواب 
من القهوة يســاهم في انخفاض 
القلب  بأمــراض  اإلصابــة  خطــر 

واألوعية الدموية. وقد متت ماحظة 
هذه الفوائد على احلاالت املدروسة، 
ســواء كانت القهــوة حتتوي على 
الكافيني أم كانت خالية منه، وسواء 
كانــت قهوة مطحونة أو ســريعة 
االقتصادية  للقيمة  ونظرا  الذوبان. 
بابوا  وزراء  رئيس  للقهوة، استحدث 
في  مارابيه،  جيمس  اجلديدة،  غينيا 
حكومتــه التي لم تضــم وجوها 
جديدة  مناصب  فحســب،  جديدة 
أبرزها »وزيــر القهوة«. وقال مارابيه 
إن منصــب وزير القهــوة الذي يعد 
األول مــن نوعه في العالــم، يعّبر 
عن حرص احلكومــة على االهتمام 

بتطوير القطاع الزراعي.

شابة برازيلية تضطر لتناول
نشا الذرة كل ثالث ساعات

في يومها العالمي.. دراسة تربط
تناول القهوة مع عمر الفرد
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إعالن
بناءا على طلب املدعي احمد عبد اخلضر 
داخل والــذي يطلب مــن خالله تبديل 
لقبــه من عبد احلســن الــى الفضلي 
واســتنادا ألحكام املــادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر 
نشــر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن 
له حق االعتــراض على الطلب مراجعة 
املديرية خالل 15 خمســة عشــر يوما 
النشر وبعكسه سينظر في  تاريخ  من 

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

مديرية شؤون األحوال 
العدد: 2633
التاريخ: 2022/9/22

إعالن
بناًء على طلب املدعي )مصطفى 
حيــدر ضيول( والــذي يطلب من 
خاللــه تبديل )اســم ابنته( من 
)رحيــل( الــى )رحمه( واســتنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
لسنة   )3( رقم  الوطنية  البطاقة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
النشــر وبعكسه سينظر  تاريخ 

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

فقدان وصل
فــي   1419220 املرقــم  الوصــل  فقــد 
2016/9/25 الــذي يحمل مبلــغ قدره الذي 
يحمل مبلغ قدره 200000 مائتان الف دينار 
الصادر من مديريــة بلدية الناصرية العائد 
للســيدة رنا عادل شتاحي فمن يعثر عليه 

تسمليه الى جهة االصدار

إعالن
الى الشريك

 رنا عبدالستار عبدالغني
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
/وذلك  الناصرية  فــي  الكائن 
على  باملوافقة  إقرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك السيد )حسن 
بالبناء على  محســن صالح( 
القطعة  في  املشاعة  حصته 
املرقمة )110/12570( مقاطعة 
)اجلزيرة(  لغرض تسليفه قرض 
االســكان وخالل مدة اقصاها 
داخل  يوما   خمســة عشــر 
العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نشــر اإلعالن. وبعكسه 
ســوف يســقط حقــك في 

االعتراض مستقبال...

مديرية رعاية القاصرين في ذي قار    
م/اعالن 

تعلن مديرية رعاية القاصرين في ذي قار عن اجراء 
املزايدة العلنية لبيع السيارة املرقمة 16522 أ ذي 
قار خصوصي نوع كيا اوبتيما موديل 2014 اللون 
ابيض غير محدد والعائدة للمتوفي ســعد عزيز 
مطير بعد مرور سبعة ايام من تاريخ هذا االعالن 
وذلك  في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا في 
مكان وجود الســيارة في مدينــة الناصرية حي 
الصاحليــة – مرأب النيل االهلــي لوقوف ومبيت 
الســيارات فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
احلضور في الزمان واملكان املعينني  مستصحبني 
معهم الوثائــق الثبوتية املطلوبــة والتأمينات 
القانونية البالغة 10% ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة اجور االعالن والداللية .
املواصفات: ان مواصفاتها كونها صاحلة للعمل 
واحملرك يعمل وحالته وســط كذلك ناقل احلركة 
والبطارية  وحالته وســط  يعمــل  االتوماتيكي 
تعمــل وهيكلها اخلارجي يحتــوي على ضربات 
مصلحــة في جميع نواحي الســيارة من االمام 
واخللف وقمارة الســيارة واجلانبني وان الســيارة 
مصبوغة بالكامل كما لوحــظ وجود اندثار في 
اجلوانب الســفلية للســيارة بدت انها معرضة 
حلادث مــروري واالطارات كاملة وحالتها وســط 
وزجاج الســيارة كاملــة والكهربائيــات تعمل 
ودواخل الســيارة الكشــنات والدشبول حالتها 
وســط والقيمة املقــدرة للســيارة مبلغ قدره 

8000000 ثمانية ماليني دينار الغير.
حيدر عبد العباس محسن
معاون مدير رعاية القاصرين في ذي قار

محكمة األحوال الشخصية
 في الناصرية

 العدد/ 4936/ش/2022 
الى/ املدعى عليه

 علي جاسم رخيص
م/تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريــخ 2022/9/1 وفــي الدعوى 
اصدرت  4936/ش/2022  املرقمــة 
غيابيا قضى  احملكمة حكما  هذه 
متديــد حضانــة للمدعيــة جناه 
جملهولية  وبالنظر  بايــش  صويف 
محل إقامتك فــي الوقت احلاضر 
القضائي  املبلغ  شــرح  حســب 
صــالح مجيد حســن عليه تقرر 
يوميتني   بصحيفتــني  تبليغــك 
باحلكم املذكور أعــاله وبإمكانك 
االعتراض خالل  مدة عشــرة أيام 
من اليوم التالي من تاريخ  نشــر 

االعالن .
القاضي / جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الزبيدية
العدد 349/ش/2022
التاريخ: 2022/9/28

الى/ املدعى عليه
 أنور محمد جاسم حسن ال خضر

م/ تبليغ
املقامة  الشــرعية  الدعوى  بناء علــى 
واملرقمــة أعاله ضدك مــن قبل زوجتك 
التي تطلب  ثابت كاظم(  املدعية )مروه 
فيها احلكم بنفقة مســتمرة لالطفال 
كل من رهف وزينب وعبداهلل وجملهولية 
محــل اقامتــك وارحتالــك الــى جهة 
بواســطة  تبليغك  قرر  لــذا  مجهولة 
صحيفتني محليتــني يوميتني باحلضور 
في موعــد املرافعــة 2022/10/12 وفي 
حال عــدم حضورك او مــن ينوب عنك 
قانون ســوف جتري بحقــك غيابيا وفق 

القانون. مع التقدير
القاضي 
محمد هاشم هادي

إعالن
بنــاءا على طلب املدعي حســن جميل 
نعيم والــذي يطلب مــن خالله تبديل 
لقبه من املاجد الى الشــمري واستنادا 
ألحكام املــادة 22 من قانــون البطاقة 
الوطنيــة 3 لســنة 2016  تقرر نشــر 
طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض على الطلب مراجعة املديرية 
خالل 15 خمسة عشــر يوما من تاريخ 
الطلب  في  وبعكسه ســينظر  النشر 

وفق القانون .
موقع اللواء 
 رياض جندي الكعبي

 مدير عام االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد 666/ش/2022
التاريخ: 2022/9/29

اعالن
الى/ املدعى عليه

 عزت عبداخلالق ابراهيم
اقام املدعيــة اميره طالل خضر الدعوى 
املرقمــة 666/ش/2022 في هذه احملكمة 
والذي تطلب فيه احلكم بتصديق الزواج 
اخلارجي واثبات نســب االطفال كل من 
اسالم وعزالدين وجملهولية محل اقامتك 
قــرر تبليغك بالنشــر فــي صحيفتني 
محليتــني على موعــد املرافعة املوافق 
2022/10/13 وفــي حــال عدم حضورك 
او من ينــوب عنك قانونا ســوف جتري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القاضي
مهند علي حسني

فقدان وصل 
فقد مني وصل االمانات املرقم 1852736 
في 2018/7/15 والصادر عن مديرية بلدية 
الناصريــة ومبلغــه 500000 الــف دينار 
كشك 135 االدارة احمللية باسم/خالد عبد 
االمير عضوب فمن يعثر عليه تســليمه 

ملصدره .

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
بيجي

العدد/ 2022/6890
التاريخ/ 2022/9/26

م/ اعالن
الى/ املدعو

 )ثاير سطام امحيسن(
قدم طالــب حجة الوفاة الســيد 
يروم  )سطام امحيسن علي( طلبا 
فيه اصدار حجــة الوفاة لك عليه 
تقــرر تبليغك باحلضــور امام هذه 
احملكمة خالل عشرة ايام من تاريخ 
النشر وعند عدم حضورك ستنظم 

حجة وفاة بحقك وفق القانون.
مع التقدير..

القاضي
مهند علي حسني

العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع 

)مناقصة عامة - إعالن اول( 
مناقصة )3ب/ بلديات/ 2022( 

 )ps13( اعمال محطة الضخ الرئيسية(
واخلطوط الناقلة التابعة لها للمرحلة االولى ملنطقة االولى(

اســتنادا الى كتاب قسم التخطيط  واملتابعة – شــعبة تخطيط القطاعات في محافظة البصرة ذي العدد ) ت /3760 في 
.)2022/9/27

يســر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم )املغلقة( 
ملشروع ))اعمال محطة الضخ الرئيسية )ps13( واخلطوط الناقلة التابعة لها للمرحلة االولى ملنطقة االولى(

- وبكلفة  تخمينية قدرها)42,134,002,944( اثنان واربعون مليار ومائة واربعة وثالثون مليون واثنان  الف  وتســعمائة واربعة 
واربعون دينار عراقي

- مبدة االجناز  ) 540 ( يوم.
-وبعرض فني   

- وبتبويب)412,2,9,3,1,47,3(     
- ضمن خطة البترودوالر املقترحة لعام 2022 واملصادق كمكون ضمن مشــروع ) اكســاء وتبليط شوارع وارصفة للمناطق 
املشــمولة باملرحلة االولى ملشروع مجاري الزبير بعد اكمال مشــروع اجملاري( حسب كتاب وزارة التخطيط املرقم 11211/8/2 

في 2022/4/21
-موقع املشروع )الزبير(

 - الدرجة والصنف املطلوبة : ممتازة   / انشــائية /كهرباء /ميكانيك/ كيمياوي / شــركات متخصصة في هذا اجملال وان تكون 
الهوية نافذة

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود احلكومية 
العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع   املتناقصني.

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  / شعبة اعالن 
املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري ( ما يلي :
• القدرة املالية : على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- احلسابات اخلتامية  تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان 
تكون معدالتها رابحة ويجوز تقدمي احلسابات اخلتامية الخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014

2-معدل االيراد الســنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )28,479,465,000( ثمانية وعشرون مليار واربعمائة 
وتســعة وسبعون  مليون واربعمائة وخمسة وستون الف دينار عراقي  محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن األعمال 
املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املســتمرة  وملدة ال تقل عن ســنتني والتزيد عن عشــر ســنوات من تاريخ غلق املناقصة ويتم 
احتساب معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل 

متسلسلة  .
3-متطلبات السيولة املالية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة النقدية مببلغ اليقل قدره عن )7,022,334,000( سبعة مليار 
واثنان وعشــرون مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف  دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر 

سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
• اخلبــرة والقدرة الفنية على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية املدرجة 

أدناه:
1-تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة التتجاوز )3( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء .

2-على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية  ) اخلبرة التخصصية املشاركة 
بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللســنوات) 10( العشــرة الســابقة قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء  ومببلغ اليقل عن)25,280,402.000( خمسة وعشرون مليار ومائتان وثمانون مليون واربعمائة واثنان   الف دينار عراقي  
.لتنفيــذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األســاليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
•  توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل في الوثيقة القياسية

رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* ودفـــــع 
رســـم غيــــر مستـــرد  قـــدرة )300,000( ثالثمائة الف  دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم االحد  املصـــادف 

 2022/10/2
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم االربعاء  املصادف 2022/10/26   الساعة العاشرة صباحاً.

سادســاً -يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2022/11/9 الســاعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 
ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 

ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2022/11/9 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )421,341,000( اربعمائة وواحد وعشــرون مليون وثالثمائة 
وواحد واربعون

 الــف  دينار عراقي على شــكل صك مصدق او ســفتجة او خطاب ضمان نافــذ ملدة 28 يوم بعد تاريــخ نفاذية العطاءات 
. وفيما يتعلق بالشــركات االجنبية مراعاة ماورد فــي كتاب البنك املركزي العراقي /دائرة مراقبة الصيرفة /قســم مراقبة 
املصارف االســالمي ذي العدد )153/3/9( في 5/17/ 2020 املعمم مبوجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية – قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30. 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطــاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصــادق عليها من اجلهات احملددة في ورقة 
بيانات العطاء التي توكد اســتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االســتمارات املدرجة في القسم 

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا- على مقدم العطاء تقدمي العطاء بثالث )3( نسخ نسخة اصلية ونسخ عدد )2( اضافية وتكون جميع النسخ مختومة 
بختم حي من الشــركة ) كافة الوثائق املقدمة من الشــركة ( توضع النســخة االصلية في غالف منفصل وتأشر بعبارة ) 
النســخة االصلية ( ووضع كل نسخة من النســخ االضافية في غالف منفصل وتأشر كل مغلف بعبارة )نسخة إضافية (
وتوضع هذه )املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد ( استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة 

/قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 17598/7/4 في 2022/6/30 
احدى عشر  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنى عشر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ثالثة عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات 

املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 اربعة عشــر -االلتزام بتفضيل شــراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص اســتنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود احلكومية العامة /قســم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم 20 

لسنة 2021 
basra.gov.iq . خمسة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

ستة عشر – في حال تساوي اســعار العطاءات فيتم العمل مبا جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة/ 
قسم االستشارات والتدريب املرقم 14551/7/4 في 2020/10/26 

على مقدم العطاء مالحظة ما يلي : 
•  تلتزم الشــركات بتقدمي تعهــد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليــات املقدمة من قبلهم وبخالفة 

يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

• تلتزم الشركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة  باملستحقات املالية اال بعد اقرار قانون املوازنة العامة  لسنة 
2022  او توفرالسيولة املالية 

• يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل اســتالم قرار االحالة 
اســتنادا الى احكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لســنة 2021 وكتــاب وزارة املالية ذي العدد 5589 في 

 2021/4/13
املهندس

اسعد عبد االمير العيداني 
محافظ  البصرة

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة شراء معدات املضخات الغاطسة واخلدمات املرتبطة بها 
 1st Announcement for Provision of ESP Equipment Purchase and Associated Service

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

اجلهة املســتفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوســط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج 
حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.

اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة شراء معدات املضخات الغاطسة واخلدمات املرتبطة بها 
027/SC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة 

من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
The WORK comprises ESP system products provision and ESP related service. ESP system products is on purchase basis, and ESP related service is 
on call-out basis. ESP related services include but not limited to ESP sizing and selection, ESP installation, commissioning/start-up, daily operation 
management, pulling out, teardown, testing, assembly, failure analyse, reporting, training out of Iraq, inventory management, workshop, maintenance, 
and equipment optimization. 
The ESP installation/puling-out are including the new ESP wells )Natural flowing wells convert to ESP wells( and replacement ESP wells after existing 
downhole ESP failure or pulled out. The Number of ESPs to be purchased shall be 20.
 The range of pump rates will vary by the reservoir and well. The expected pump rates have been categorized into 4 rate ranges to standardize 
equipment )rate is based on the recommended operating range of catalogue pump curve(: 
)a( High rate )20002500- bfpd(  
)b( Medium rate )13002000- bfpd(
)c( Low rate)6001300-bfpd(
)d( Low low rate)200600-bfbp(

2- سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو160,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل خطاب 
ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر 

فقط  الى قسم املالية قبل 2022/11/1  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة ،   

العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة
2022/11/1  قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

- 6 يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ -تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية 

;haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com
lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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صكبان الربيعي

المحترفون يقتلون 
المواهب المحلية

كما هــو معروف فقــد اعتمــدت االحتادات 
الكروية في انحاء العالــم منهجية جديدة 
تشــمل زيادة جرعات مصل الدم في كتيبة 
الــذي يؤهلهــا لتحقيق  بالشــكل  فرقها 
النتائج املتميزة فــي البطوالت الدولية التي 
تشــارك فيها وخاصة في الدوريات األوروبية 
بالشــكل الذي كان له املردود اإليجابي على 
مســيرة املنتخبات الوطنية وعندما نتطرق 
إلى مســيرة املنتخبات األوروبية التي كانت 
في صــدارة املنافســة علــى بطولة كأس 
العالــم ال بــد ان نتذكر شــموخ منتخبات 
إجنلترا وإسبانيا وإيطاليا وأملانيا وجناحها في 

الوقوف على منصة التتويج.
وعند اإلشارة إلى مسيرة فرق األندية األوروبية 
التي كان لهــا الباع الطويل في احراز املراتب 
املتميزة ال بد ان نذكر أندية مانشستر يونايتد 
وليفربول وتشيلســي وباريس سان جيرمان 
ويوفنتوس وإنتر ميــان وغيرها حيث املهارة 
العاليــة والفن الرائع الــذي قدمها جنومها 
ومنهم ميســي وكريســتيانو  االســاطير 
رونالدو وكاهما وفق في احلصول على الكرة 
الحسن  تقديرية  كجائزة  اخملصصة  الذهبية 
العب في العالم بشهادة االحتاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«.
والشيء بالشيء يذكر فقد اعتمدت االحتادات 
الرياضيــة املركزية العراقية في الســنوات 
األخيرة نظام االحتراف في بطوالتها السنوية 
ومنها كرة القدم والسلة والطائرة بالشكل 
الــذي كان له املردود اإليجابي على مســيرة 
األنديــة واملنتخبات الوطنيــة حيث متكنت 
الفرق العراقية من حصد أوسمة التفوق في 
بطوالت غربي آســيا خملتلف االعمار وبالتالي 
الترشيح للعب في منافسات املربع الذهبي 

ودور الثمانية ببطوالت آسيا.
وبعد جناح جتربة مشــاركة الاعبني احملترفني 
في بطــوالت دوري الســلة والطائــرة وكرة 
اليد طــرأت اقتراحات من قبل مدربي األندية 
خاصة تلك التي تشــكو مــن ضعف احلالة 
املاديــة مؤكديــن أن مشــاركة الاعبــني 
احملترفني في تشــكيلة فرق األندية ميسورة 
احلال يســاعدها في التميــز والوقوف على 
املنصة من خــال توفر الاعبــني املقتدرين 
الذيــن يقودون فرق أنديتهــم للفوز وهذا ما 
يؤثر علــى مقدرة الاعبــني املوهوبني الذين 
تصعــب مهمــة بروزهم وتطورهــم، وهذا 
جعــل هنالك اختاف في وجهات النظر لدى 
املدربني بشــأن مشــاركة الاعبني احملترفني 
حيث ناشد البعض منهم عدم املوافقة على 
مشــاركة العبني محترفني في تشكيلة كل 
فريق نادي وهــو االمر املطروح حاليا مؤكدين 
ان مشــاركة محترف واحــد يكفي لتحفيز 
الفريق ملضاعفة العطاء وتعزيز مكانة النادي 
في الئحة الدوري طاملا ان هدف اجلميع تطور 
األداء الفني قبل التفطير بالفوز على حساب 

املصلحة العامة التي تهم اجلميع.

بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتح منتخبنا الوطني للناشئني 
فــي بطولة آســيا  منافســاته 
باخلســارة امــام منتخــب قطر 
بهدفــني لهدف في املبــاراة التي 
اقيمت مســاء أمس السبت في 
العاصمــة العمانيــة مســقط 
ضمن اجلولة األولــى للمجموعة 
الثالثة في بطولة آســيا حتت 16 
عاما، وانتهى شوطها األول بتقدم 
قطر بهدفــني مقابل هدف واحد، 
 28 د.  ســجلهما، كاميران احمد 
38، وسجل  د.  الشــعيبي  وخالد 
أكبر طاهر  هدف منتخبتا علــي 
3، ولم تتغير نتيجة  الدقيقة  في 
اللقاء في الشــوط الثاني لتبقى 

النتيجة على حالها.
وســيكون منتخبنــا فــي حالِة 
انتظــارٍ باجلولِة الثانيــة، على أن 
ياقــي منتخــَب لبنان فــي يوم 
األربعــاء املقبل املوافــق اخلامس 
بيومني  وبعدها  اجلاري  الشهر  من 
ويختتم  البحرين،  منتخَب  يواجُه 
عمــان  مبواجهــِة  التصفيــاَت 
املســتضيف في التاسع من هذا 
الشــهر.وضمت قائمــُة منتخب 
الناشــئني كاً مــن وليــد خالد 
وحســني فتحي وســجاد محمد 
حلراســة املرمى، والاعبني كامران 
أحمــد وعلي كرمي وعلي ســالم 
وحســن عامــر وحســني فاهم 
وســجاد راهي وسجاد رعد وأدهم 
قيــس ومصطفــى عمــار وكرار 
جعفر وعلي أكبر طاهر وحســن 
إبراهيم وســجاد  وأيــوب  علــى 
إيــاد وأمير جــواد وعلي حســن 
وباوان ســتار،  غــازي  ومصطفى 
وسيلتحُق بالفريق احملترفان أحمد 

عبد الرضا وعلي الوادي.

منتخب الشباب يعسكر في 
أربيل 

بدأ منتخُب الَشــباب معســكراً 
تدريبياً في أربيل ميتُد عشــرة أياٍم 
املؤهلة  للتصفيــاِت  اســتعداداً 
إلى نهائياِت كأس آســيا للشباِب 
الكويت من  التــي تســتضيفها 
٢٠٢٢/١٠/١٤ ولغاية ١٨ /١٠/ ٢٠٢٢ 
.ويتخلُل املعسكر خوض  مباراتني 
وديتني مع األنديِة احمللية في أربيل، 
إلى  املنتخب  ذلك ســيتوجُه  بعد 
تصفياِت  فــي  للدخوِل  الكويــت 

كأس آسيا .
 وكان وفُد منتخب الشــباب وصَل 
إلــى أربيل أول أمــس، ويضم )٢٤( 
العباً، بينما غاَب َعنه الاعب »عبد 
الرزاق قاســم« اللتحاقه بتدريباِت 
فريق نادي الشرطة من أجل خوِض 
الكرخ  أمام  الســوبر  كأس  مباراة 
اليوم األحد، إضافًة إلى غياِب العب 
ازاد«  »بلند  الهولندي  غرافشــاب 

الذي سيلتحُق ببعثِة الحقاً.
ويحاوُل اجلهاز الفنّي بالتنسيق مع 
احتاد الكرة احلصــوَل على موافقِة 
نادي غوتبيرغ الســويدي النضماِم 

الاعــب »االي علــي« إلــى بعثِة 
التصفياِت  ُمباريــاِت  في  املُنتخِب 
بالرغم من صعوبِة األمر بســبِب 
اآلســيوّية  التصفياِت  دخوِل  عدم 

في أيام الفيفا دي.

عشتار تسوق بطوالت احتاد 
الكرة

القدم  لُكرِة  املركــزي  االحتادُ  أعلَن 
اتفاقه مع َشركِة عشتار لَتسويِق 
وإنتاج املُسابقاِت واألحداث اخلاصِة 
باالحتاد.وســتقوُم شــركة عشتار 
باســتعماِل املعــداِت احلديثة في 

عمليِة النقل التلفزيونّي بشــكٍل 
يتناسُب مع ســمعِة دورينا ويلبي 
رغباَت املُشــاهد الكــرمي، وكذلك 
ســتتكفُل الشــركة باستخداِم 
تقنيــِة الفار في مباريــاِت الدوري 
  ٢٠٢٢/٢٠٢٣ للموســم  املُمتــاز 
، في خطوٍة  تليه  التي  واملواســم 
نوعيــٍة تضفي الكثيرَ من العدالِة 
املباريات.ويسَعى  في  التحكيمّية 
االحتادُ من وراء التعاُقِد مع الشركِة 
إلــى تنفيــِذ العديد مــن األفكارِ 
الهادِفِة من أجــل االرتقاِء بالنقِل 
ويسهُم  للُمنافساِت،  التلفزيونّي 

بتحقيِق شــراكٍة تعــمُّ بالفائدِة 
علــى األندية، وتقدُم صــورًة مميزًة 
عن دورينا  لَشــريحٍة واســعٍة من 

جمهورنا الكرمي.

اختتام الورشة التدريبية 
للمحاضرين اآلسيويني

اختتمت، الورشــُة التدريبّية التي 
أقامتها اللجنــُة الفنّية والتطوير 
- قسم تعليم وتطوير املُدربني في 
االحتادِ العراقّي لُكرِة القدم لتقييِم 
اآلســيويني  احمُلاضريــن  وتَطويــر 
للفترة من ٢٦ لغايــة ٢٩/٩/٢٠٢٢ 
في جامعِة بغــداد / كلية التربّية 
البدنّيــة وعلوم الرياضــة، وحضرَ 
االختتــام وزيُر الشــباب والرياضة 
رئيس االحتــاد العراقّي لكرِة القدم 
عدنان درجــال وُعضو االحتاد أحمد 
املوسوي وأعضاء جلنة املستثارين..  
وشــارَك في الورشِة )١٣( ُمحاضراً 
بإشراف كل من املُديرِ الفنّي لاحتاد 
جون ويتــل وُمدير قســم تعليم 
الدكتور وســام  املُدربني  وتَطويــرِ 
جنيب. وقاَل رئيس االحتاد: إن تطويرَ 
املنظومــة الكروّيــة يعتمُد على 
ركائز عدة من أهمها املدرُب، واالحتادُ 
يســعى جاهداً لارتقاِء بالعملية 
التدريبّيــِة من خال إطاِع املدربني 

على أحدث املناهج التدريبّية.
التطلعات عزمنا  تلك  إزاء  وأضاَف: 
على االهتماِم باحملاضرين اآلسيويني 
املدربني  برفــِد  بشــكٍل يســهُم 
التدريبية  بالــدوراِت  املشــاركني 
بكل مــا هو جديــٌد، ويعمل على 
مســاعدتهم علــى النجــاِح مع 
الوطنّيــة،  واملنتخبــاِت  األنديــِة 
اكتشــاِف  على  القــدرة  وكذلك 
فرِق  فــي  األداء  املواهب وحتســنِي 
الفئات العمرّية التي نعّدها اللبنة 
األولــى لعودِة كرتنــا إلى منصاِت 

التفوق.

إعالم اللجنة األولمبية
بــارك رئيــس اللجنــة األوملبيــة 
الوطنيــة رعــد حمــودي حصول 
منتخب العراق بالبليارد على املركز 
الثاني في بطولة العالم بالسنوكر 

التي اختتمت في  املاســترز  لفئة 
باملنجز  حمــودي  وأشــاد  ماليزيا، 
الاعبــني مثمناً  املتحقــق لكبار 
بادائه  الــذي تضطلع  املميز  الدور 
إدارة إحتاد البليارد. االشارة جتدر الى 

العراق للماسترز مثله  ان منتخب 
الاعبان فراس كامل وإيهاب أنور.

كما، بارك وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال فوز منتخب العراق 
فرقيا باملركــز الثاني في البطولة 

الظهور  درجــال  وثمــن  ذاتهــا.. 
املشــرف البطالنــا في ماســتر 
الســنوكر الكبر من اربعني عاما 
الى  ووصولهم  الرائــع  تالقهــم 
املبــاراة اخلتاميــة فرقيا وهم كل 

من الاعب املاســتر فراس كامل 
انور فضا  ايهاب  املاستر  والاعب 
لبقية  املشــرف  الظهــور  عــن 
الاعبني، واشــاد بدور احتاد اللعبة 
أفضل  يحقق  ان  اســتطاع  الذي 

النتائــج على املســتويني القاري 
العمرية  الفئــات  والعربي جلميع 
متمنيــا دوام التالق والعمل اجلاد 
لرفــع اســم العراق فــي احملافل 

الدولية.

السنوكر ثاني العالم لفئة الماسترز

بغداد ـ الصباح الجديد:
تّوج فريق نادي سنحاريب لكرة السلة، 
بلقب دوري اندية العراق للنســاء على 
حســاب فريق دربنديخان. وجاء تتويج 
تغلبه مســاء  بعد  فريق ســنحاريب 

أول أمــس في املبــاراة اخلتامية لدوري 
نادي  النســاء على منافســه فريــق 
دربندخان بنتيجة 50-33 نقطة. وضمن 
املنافســات نفسها في حتديد املركزين 
الثالــث والرابــع، فاز فريق نــادي اكاد 

عنكاوا على نادي غاز الشمال بنتيجة 
اكاد  فريــق  ان  نقطة.يذكــر   64-72
عنــكاوا توج املوســم املاضي باللقب 
بعد فوزه في املباراة اخلتامية على فريق 

سنحاريب بنتيجة 52-48 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أختتمــت مســاء يوم اخلميــس املاضي 
األولى من بطولة دوري  منافسات اجلولة 
أندية العراق املمتاز بكرة السلة مبشاركة 
فرق محافظة بغداد ومحافظتي كركوك 
ودهــوك التي اســتمرت ملدة أســبوع.. 
واســفرت املنافســات عن وقــوف فريق 
نــادي النفط بطــل الدوري للمواســم 
اخلمس األخيرة في الصدارة بعد أن حقق 
الفوز فــي جميع مبارياتــه الثاث التي 
خاضهــا على فرق أندية نفط الشــمال 
من محافظة كركوك بنتيجة 101 ـ 70 
نقطة وكذلك على غاز الشمال بنتيجة 

104 ـ 73 نقطة كمــا تغلب في مباراته 
الثالثــة وهي القمة على فريق نادي زاخو 
من محافظــة دهوك بنتيجــة 88 ـ 71 
نقطة والتي ادارها احلكام الدوليون احمد 

علي ونزار علي ونور الدين علي.
وأعلن مدرب فريق نادي النفط خالد يحيى 
ان فريقــه قدم مقدرة فنية مشــجعة 
وأداء ثابــت ومســتقر يدعونــا للتفاؤل 
بإمكانية العبيه من أصحاب اخلبرة كرار 
جاســم وحيدر جمعة وجاســم محمد 
وعباس هــادي ومعهم الدماء الشــابة 
صفاء سليم ومحمد صالح واحمد جنم 
ومحمود زياد إضافة إلى الاعبني احملترفني 

تقدمي املســتوى الذي يوازي سمعة نادي 
النفــط الكبيرة وتطلعاتــه للبقاء في 
الصورة الزاهية التي تقوده للمنافســة 

على لقب الدوري السلوي لهذا املوسم.
وأشــار املــدرب خالــد يحيــى إلى ان 
نادي الكرخ وهو مــن محافظة بغداد 
املعروف بشــهرته الواسعة في عالم 
الباسكت خاض هو االخر ثاث مبباريات 
فــي منافســات اجلولــة األولــى في 
بطولة الدوري بقيــادة مدربه الصربي 
فوجانيك، فاز على نفط الشمال وخير 
فــي املباراتني االخريني امــام ناديي غاز 

الشمال وزاخو.

سنحاريب يتوج بلقب كرة السلة النسوية

النفط يتصدر منافسات دوري السلة الممتاز

الناشئة يفتتح بطولة آسيا بالخسارة 
امام قطر ويالقي لبنان.. األربعاء

الشبابي يبدأ معسكره التدريبي في أربيل

جانب من مباراة أمس بني منتخبنا للناشئني ونظيره القطري

تقرير 

بغداد - الصباح الجديد:

يشــهد ملعــب املدينــة الدولي في 
الســاعة السابعة من مســاء اليوم 
االحد لقاب كأس الســوبر بني فريقي 
ناديي الشرطة بطل دوري أندية العراق 
املمتاز بكرة القدم للموســم املنتهي 
ونادي الكرخ احلائز على بطولة الكأس 
للمومــس ذاته ويقود املبــاراة الدولي 
علــي صباح ويســاعده حيــدر عبد 
احلســن وامير داود ويوســف سعيد 

حكما رابعا.
املباراة يتوقع ان تكتسب االثارة ألكثر 
من ســبب في مقدمتها ان فريق نادي 
الشرطة يســعى إلضافة لقب جديد 
إلى ألقابه العديدة التي حصدها في 
دوري املوسم املنتهي، في حني يحرص 
فريق نادي الكــرخ لتجديد فوزه على 
بنتيجة  الشرطة  نادي  فريق  منافسه 
2 ـ 1 والــذي حققه فــي املباراة التي 
جمعتها ضمن بطولة دوري املوســم 
املنتهي وكاهمــا امام امتحان جديد 
وصعب بعــد التغييرات التي حصلت 
في تشــكيلتهما هذا املوســم جراء 
األساســيني  العبيهما  بعض  انتقال 
جنوم املنتخب الوطني إلى تشــكيلة 

فــرق األنديــة األخرى إضافــة إلى ان 
اجلميع مــن مدربني والعبــني دوليني 
ينحصــر تفكيرهم في كيفية تأكيد 
اجلدارة وكســب احترام اجلماهير التي 
وضعت أسماؤهم في قلوبهم تقديرا 
لألعجــاب بهم واحترامــا جلهودهم 
التي يبذلونها فوق املستطيل األخضر 

طيلة منافسات املوسم املنتهي.

املؤمن مهمة ليست سهلة
اعترف مدرب فريق نادي الشرطة مؤمن 
سليمان ان االحتفاظ كما هو معروف 
في عالــم الرياضــة باللقب اصعب 
من الفوز بــه، وبعد ان حصــد نادينا 
الشــرطة في مباريات دوري املوســم 
املنتهي القابا كثيرة عدت بالقياسية 
فأن مبــاراة اليوم التي يخوضها فريق 
نادي الشــرطة امام فريق نادي الكرخ 
اجملتهــد ادخل في حســبة ليســت 
سهلة وامنا تتطلب ان نضاعف اجلهود 
كماك تدريبــي والعبني بغية احلفاظ 
على الصورة الزاهية التي رســمناها 
في ذاكرة عشــاق الكــرة خاصة وان 
نادي الشــرطة هذا املوسم قد افتقد 
بعــض عناصــره املهمة، فــي وقت 
اســتقطب عدد من الاعبــني الذين 
وهذا  واملقدرة  الكفاءة  فيهم  نتوسم 

ما يجعلنا نتفاءل بإمكانية بقاء كرة 
نادي الشرطة رفيعة في نظر اجلميع.

احلارس األمني احمد باسل
اما حارس مرمى نادي الشرطة احمد 
باســل فقال، قدمت في منافســات 

املوسم املنتهي مقدرة رفيعة أهلتني 
املنتخب  لاختيــار ضمن تشــكيلة 
الوطنــي وهــذا هو الشــرف الكبير 

ألني العب بالشــكل الــذي يدفعني 
ملضاعفــة العطاء في مبــاراة اليوم 
وهي كأس الســوبر للبقاء في ذاكرة 
اجلماهيــر التي قابلتني في املوســم 
املاضــي باالحتــرام والتقدير لدى كل 
املســؤولني في دائرة احتاد كرة القدم 

املركزي.

املواس املهمة الصعبة 
واوضخ هــداف فريق نادي الشــرطة 
الاعب  املنتهي  املوسم  دوري  وبطولة 
الســوري احملترف، محمود املواســم، 
ان عــدم ظهوره باملســتوى املطلوب 
في  سوريا  منتخب  تشــكيلة  ضمن 
بطولة األردن الدوليــة الرباعية ألمور 
خارجة عن إرادته فأن ذلك ســيدفعه 
ملضاعفــة العطاء في مبــاراة كأس 
الســوبر لاحتفاظ بالصــورة اجليدة 
التي رسمها عنه اجلمهور العراقي في 

مباريات املوسم املاضي.

مدرب الكرخ احمد عبد اجلبار 
وتطــرق الكابــن احمد عبــد اجلبار 
مدرب فريق نــادي الكرخ وامللقب لدى 
جمهورنا بـــ »األملانــي« قائا: احلمد 
هلل قــدم نادينا في املوســم املنتهي 
حملات كروية جميلة ولدت االرتياح لدى 

عشاق الكرة بدليل انها قابلت العبيه 
والتصفيــق مــن على  بالتشــجيع 
مدرجات املاعــب ويكفي ان عدد من 
هؤالء الاعبني مت اختيارهم لتشكيلة 
املنتخبات الوطنيــة وفي مقدمتهم 
الكرمي  الشــاب حســن عبد  الاعب 
مؤخرا  كان  الــذي  »قوقيــة«  امللقب 
الوطني  ضمن تشــكيلة منتخبنــا 
املشــارك في بطولــة األردن الدولية 
الرباعية وهذا ما كنا نطمح إليه الن 
مسؤولية الاعبني الشباب مسؤولية 

جسيمة من قبلنا نحن املدربني.
في حــني اكد املدرب املســاعد لكرة 
املوســم  الكــرخ، حيــدر عبيد، في 
املنتهــي انفردنــا بأمــور كثيرة عن 
فــرق األندية األخرى وهــذا ما جعلنا 
ننــال الثنــاء والتقدير مــن قبل اهل 
االختصــاص من اســرة احتــاد الكرة 
لقب  والبعض منهم  املدربني  وكذلك 
رمبا تشــبيها  باملدرســة  الكرخ  كرة 

باملدارس احلديثة في العالم.
خامتة الكام نتمنــى ان تكون مباراة 
اليوم وهي الســوبر ان تتحلى بتقدمي 
حملــات فنية رفيعــة جديــرة بتقدير 
واعجاب اجلماهير التي ستحرص على 
ان تكون فاحتة خير  حضورها متمنني 

ملوسمنا الكروي اجلديد.

الشرطة يسعى إلضافة اللقب الجديد والكرخ يطمح باثبات جدارته
اليوم لمن ستكون الغلبة بكأس السوبر؟

الشرطة والكرخ في لقاء سابق

4:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان سيتي ـ مان يونايتد

ريال مدريد ـ أوساسونا 

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 



بغداد - الصباح الجديد:
املمثلــة  االردنيــة  احلكومــة  كرمــت 
آالء  العراقية  واملســرحية  السينمائية 
جنم مبنحها درع مهرجــان االردن الدولي 
لألفالم، بنسخته العاشرة، الذي اقامته 
والشــباب على مســرح  الثقافة  وزارة 
املركــز الثقافي امللكي فــي العاصمة 
عمان، 28 ايلول 2022، وذلك عن مجمل 

اجنازاتها السينمائية.
وكان وزير الشباب ووزير الثقافة االردني، 
محمد النابلسي قد افتتح على مسرح 
املركز الثقافــي امللكي بعمان، فعاليات 
الدولي  األردن  العاشــرة ملهرجان  الدورة 
لألفالم، والذي يســتمر حتى يوم االحد، 
2 تشــرين االول 2022، مشــتملًة على 
عدد من العــروض العربّيــة واألجنبّية، 

مبشــاركة 27 فيلما، ويتنافس 15 منها 
"محطات  وتتناول  املهرجان،  جوائز  على 
إنســانّية ونوافذ وأحالم ولقطات ذاتّية 

تعكــس اإلرادة القوّية وحضور الضمير 
وتناقضات النفس البشــرّية، ومواضيع 
في اختــالف الثقافات، وحقوق الطفل، 

ويوميات اإلنســان"، حســبما جاء في 
البيان الصحفي للمهرجان.

النجمــة العراقية آالء جنــم قالت: “لي 
كل الشــرف بحضــوري مهرجان االردن 
الدولي لألفــالم حيــث مت تكرميي بدرع 
واعتبر هذا  العاشــرة،  الدورة  املهرجان، 
تكرمي إلجنازات السينما العراقية وروادها 
قصصها  وكتاب  ومخرجيهــا  وممثليها 
انتاج عام  أفنــدي(،  منذ فلم )ســعيد 
1957، تأليــف أدمــون صبــري واخراج 
يوسف  بطولة  ومن  كاميران حســني، 
العاني وجعفر السعدي وزينب وفاطمة 
الربيعــي، وحتى فلم )صمــت الراعي( 
اخراج رعد مشتت والذي لعبت بطولته 
حيث يجسد مأســاة قتل ودفن الكورد 

وهم أحياء".

بغداد - وداد ابراهيم:
العراقيــون  الفنانــون  يســاهم 
مســاهمة فعالة فــي احياء حركة 
العراق، من  العراقي خارج  التشكيل 
خالل منجزهم الفني املطرز باملدارس 
اذ يحلق  البغدادية  الفنية واملشاهد 
الفنــان العراقــي، مع الشناشــيل 
واالزقة والشخوص والبيئة العراقية 
التــي تتغنى باملعارض امام عشــاق 
الفن العراقي، وبقيت املدارس الفنية 
في روحهم جترهم للتواصل مع الفن 

العراقي االصيل.

التي  الفنانة املغتربة  "ليلى نورس" 
درســت الفن في بغداد على يد كبار 
التشكيليني حتدثت  للصباح اجلديد 
عن جتربتهــا الفنية وقالــت: ولدت 
مدارســها  في  ودرســت  بغداد  في 
وتخرجت من معهد اعداد املعلمات، 
ولشــغفي في الفن التحقت مبعهد 
الفنــون اجلميلــة فــي الدراســة 
املسائية وتخرجت عام 1987 وكانت 
الفنون  معهد  في  دراستي  لسنوات 
اجلميلــة الفضــل الكبيــر لصقل 
موهبتــي الفنية اذ درســت على يد 

الفنانني منهــم "محمد مهر  كبار 
وابراهيم  االلوســي  وشوكت  الدين 
العبدلــي" وغيرهــم، وعرفــت من 
البغدادية  املشاهد  خاللهم جمالية 
وروعة تراثها اجلميل واملميز الذي ترك 

بصمة كبيرة على اعمالي.
وتابعت نورس: ان انطالقتي احلقيقية 
كانت بعــد ان هاجرت الى كندا عام 
2001 اذ شــاركت فــي الكثيــر من 
الــدورات التدريبية في الفن اضافت 
لي الكثيــر من التعليــم األكادميي 
ألســرار االلــوان كما شــاركت في 

التجمعــات واملهرجانــات الفنيــة 
هنــاك، وتواصلت في تقــدمي اعمال 
فنية عراقية فــي املعارض وحصلت 
الفنانني  على تكرمي من قبل "رابطة 
واالدباء في كنــدا". واكملت: كانت 
البغدادية  اعمالي تعبر عن املشاهد 
والتقاليد  والعادات  والنسوة  واالزقة 
ومشــاهد من مدينة بغداد وكل ما 
يحدث  فيهــا من الفواجع واالحداث 
التي تتعرض لها وهي محور اعمالي، 
واســكب فيها عصــارة فكري كما 
انهــا بعراقتها  وصفاتهــا اجلميلة 
رغــم كل ما تعانيه مــن اوجاع أملت 
انها  اال  املاضية،  بها خالل الســنني 
تبقى فــي القلب والوجــدان مهما 
تباعدت بيننا املســافات واأليام، كما 
اني لســت بعيدة عــن معاناة املرأة 
العراقيــة مــن خــالل تواصلي مع 
بصورة  فأضعها  وأصدقائــي،  اهلي 
املــرأة القوية الشــامخة واجلميلة، 
ومهمــا اتصفت بالقــوة والصالبة 
والصبــر فأنها ال تفتقــد الى احلنان 
والرقــة الذي يضفي ملســة اجلمال 
اليها، وهذا ما احاول ان اجســده في 
لوحاتي عسى ان تكون تلك اللوحات 
بألوانها ومواضيعها تعبير عن األمل 
والتفاؤل بأيام قادمه ومشرقه  ففي 
كل حمله من بغداد وجه جميل مشرق 
وامرأه تزهو جمــاال برغم معاناتها.  
العديد من  واضافت: حتتضن كنــدا 
العراقيني،  التشــكيليني  الفنانــني 
املعارض  اقامة  يتواصلون في  والذين 
واملهرجانــات وقــد ملســت اهتمام 
املشاهد الغربي بأعمالي وما جتسده 
من تراث فاغتنمت الفرصة لتعريف 
العراقي،  بالتــراث  الغربي  املتلقــي 
فرســمت املســاجد والشناشــيل 
والنواعيــر واالهوار التــي كانت لها 
احلصة االكبر من االعجاب باإلضافة 
الى االمتــدادات اللونيــة التي تثير 
ما  وهذا  الغربــي،  املتلقــي  اعجاب 
يحتم على الفنان ان تكون له عالقة 
وطيدة مع كل االلــوان لتتناغم مع 
لونه املفضــل ليتمكن من توظيف 
وهذه  الفني،  واجتاهه  اللون ألسلوبه 
االلــوان  اجدها في بغــداد التي قد 
ازورها مســتقبال واقيم معرض في 

احد اروقتها.  
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

المغتربة ليلى نورس: معالمنا التراثية 
تحظى باعجاب المتلقي األوروبي  

الحاصلة على تكريم من "رابطة الفنانين واالدباء في كندا"

بغداد - الصباح الجديد:
أعربت النجمة شــمس الكويتية 
عن مســاندتها العراقيــني الذين 
الذكرى  الســبت  امــس  أحيــوا 
تشــرين  تظاهرات  الندالع  الثالثة 
العاصمة  2019، في  )أكتوبر(  األول 
بغداد واحملافظــات. وغّردت املطربة 
الرسمي  اخلليجية عبر حســابها 
على موقع "تويتر" صورة ناشطتني 
بالقول: "احلقوق  عراقيتني، معلقًة 

احلقوق ال  بهــا  ويطالــب  تؤخــذ 
تأتيــك على طبق مــن ذهب"، إلى 
جانب وسوم "تشــرين" و"العراق" 

و"بغداد".
 وأبــدت الفنانة العراقية شــذى 
اســفها  جهتها،  مــن  حســون 
لتعــرض مبنى في ســاحة الواثق 

وسط بغداد إلى االنهيار الكامل.
املبنى  صــورة  على  تعليقاً  وقالت 
املنهار: "إلى متى... ما أدري". وذكرت 

أمنية  مصادر 
"االنهيــار  أن 
عــن  أســفر 

وفاة شــخصني 
األقــل،  علــى 

عــن وجود  فضــالً 
أشخاص عالقني حتت 

الدفاع  وأشار  األنقاض". 
املدني إلى أنــه مت إنقاذ 13 
شخصاً من البناية املنهارة.

بغداد - الصباح الجديد:
حصد فريق عمل "بالك بوكس"، جوائز التميز في مهرجان 

اإلسكندرية املسرحي الدولي الـ 12.
وعلــى النحو اآلتي: حصــل "ماجد درنــدش" عن "بالك 
بوكس" علــى جائزة أفضل نــص، وجائــزة أفضل ممثل 

"حسني مدوحي"، وجائزة أفضل إضاءة عباس قاسم.
وقد ترشح العمل جلائزة أفضل مكياج ندى طالب.

من جهته هنأ نقيب الفنانــني العراقيني جبار جودي في 
بيان بهذه املناسبة، تابعته الصباح اجلديد ، جميع أعضاء 
فريق العمل وجهة إنتاجه دائرة الســينما واملسرح وكل 

املشاركني فيه.
وأعــرب جودي عــن متنياته لهم مواصلــة عطائهم الثر 
والتكاتف الدائم في تقدمي ما يليق باسم العراق ومسرحه 

النابض دوماً.

أربيل- الصباح الجديد:
قررت وزارة الثقافة في حكومة إقليم كوردستان، 

اخلميس، عن إيقاف إقامة أكبر مهرجان في إقليم 
كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ، تابعته الصباح اجلديد إنه “كان 
مقررا إقامة مهرجان الثقافات اخملتلفة يوم29 من أيلول 

وحتى الـ 2 من أكتوبر 2022 الذي تنظمه سنويا وزارة 
الثقافة في مدينة رانية”، مستدركة أن “املهرجان مت 

إيقافه وال ينظم”.
وعزت الوزارة اإليقاف إلى “املستجدات املتعلقة بقصف 

مقار األحزاب اإليرانية املعارضة في إقليم كوردستان 
واستشهاد عدد من املواطنني العزل”.

بدوره قال قائممقام قلعة دزه التابع للسليمانية 
حسني محمود إن “إيقاف املهرجان جاء حدادا على 
الشهداء واملصابني الذين سقطوا خالل القصف 

اإليراني على تلك املقرات”، مقدما اعتذاره لكل 
املدعويني للمهرجان وكذلك الفرق الفنية املشاركة 

فيه.

العراق يحصد جوائز التميز 
في مهرجان االسكندرية 
المسرحي الدولي الـ 12

بسبب القصف اإليراني .. اإلقليم 
يوقف إقامة أكبر مهرجان ثقافي 
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ومن أبرز الشــواهد على ذلــك قصة ) طاهر 
بن احلسني اخلزاعي( الذي كان من أكبر أعوان 
املأمون والذي اسند اليه مهمة محاربة أخيه 
االمــني ببغداد وتقــّدم ) طاهــر ( الى بغداد 

وحاصرها وقتل االمني سنة 198 هـ 
لقد احتاج  ) طاهر( الى األموال عند حصاره 
لبغداد ، فكتب الى املأمــون يطلبها فكتب 
الى خالــد الكاتب ليقرضه مــا يحتاج اليه 

فامتنع .
وحني مت انتصار ) طاهر (  أحضر خالداً وقال :

ألقتلنَّك َشــرَّ قتلٍة ، فبذل له من املال شيئا 
كثيرا فلم يقبلُْه ، 

فقال خالد :
قد قلُت شيئا فاسَمْعُه ، 

ثم شأنَك وما أردَت ، 
فقال ) طاهر( :

هاِت 
وكان يُعجبه الشعُر فأنشد :
زعموا باّن الصقر صادََف مرًة 

عصفورَ بَرٍّ ساَقُه املقُدورُ 
فتكلم العصفور حتَت َجناِحِه 

والصقُر ُمَنقٌض َعليِه يطيُر 
ما كنُت يا هذا مِلِثلك لقمة 

ولئن شويُت فأّنني حَلَِقيُر 
فتهاون الصقر املُّدُل لِصيِدِه 
َكرََماً فأفلََت ذلَك الُعْصُفورُ 

فقال طاهر :
أحسنت وعفا عنه 

وهكذا تبرز أهمية الرصيد األدبي املتميز في 
االنقاذ من املآزق .

فأيــن أنتم عن امتـــالك نواصي البيـــان يا 
أحبابنا ؟

أما آن لكم أْن تعيدوا النظر في حســاباتكم 
لتقبلوا على رياض األدب وروائع اللغة والتراث 

تستافون من ذلك العبق ؟ 

وبالشعر يتم
الخالص أحيانا 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

شمس الكويتية تساند "تشرين" 
.. وشذى حسون: "إلى متى؟"

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تشــارك وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
فــي معرض الريــاض الدولــي للكتاب 
بدورته احلالية الذي افتتح في التاســع 
والعشــرين من أيلول املاضي ويســتمر 
حتــى الثامن من شــهر تشــرين األول 
الوزارة الفاعلة  اجلاري. وتأتي مشــاركة 

هــذه بأحــدث إصــدارات دار الشــؤون 
الثقافية العامــة، ودار املأمون للترجمة 
الثقافة والنشر الكردية،  والنشــر، ودار 
والهيــأة العامة لآلثار والتــراث، وبأكثر 
من ألفي عنوان بشــتى حقول املعرفة 

واإلبداع الثقافية والفكرية والفنية.
وتعد هذه املشاركة تتويجاً للجهود التي 

حققتهـــا الوزارة بتشكيالتـها، 
وتأكيدهـــا على مواصلـة الـدور 

الفاعــــل فـــي دعم املشهـــد 
منجزه  وإيصـال  الثقافـي 

اإلبداعــي ، وحضــوره 
احملافل  جميــع  في 

العربية والدولية.

بغداد - الصباح الجديد:
تقيــم فرقــة التراث املوســيقية 
التابعة لدائرة الفنون املوســيقية 
الثقافة  وزارة  تشــكيالت  احــدى 
والســياحة واالثار حفال موسيقيا 
وعلى قاعة املسرح الوطني ببغداد 
مســاء االثنني العاشــر من شهر 

تشرين االول اجلاري. 
وســيقام احلفل بقيادة املايســترو 
"عــالء مجيد" مدير عــام الدائرة، 
وســتقدم خالله معزوفات واغاني 
العراقي  املقــام  الى  اضافة  تراثية 
الــذي يقدمــه اعضــاء الفرقــة 
املذكــورة، وكمــا ســتقدم اغاني 
البغدادية  االغانــي  مــن  ثنائيــة 
الهواة واملهتمني  مبشــاركة بعض 
ســيقدم  فيما  العراقي  بالغنــاء 
بعــض العازفــني معزوفــات على 

اآلالت املوســيقية 

مثل "القانون الربابة اجلوزة والناي".
املوســيقية  الفنون  دائرة  واعلنت 
ان تذاكر احلفل ســتباع في مدخل 
املســرح الوطني ابتداء من الثاني 

من تشرين اول احلالي.
واملعروف ان دائرة الفنون املوسيقية 
مــن  العديــد  تقيــم 

النشاطات واملهرجانات والفعاليات 
الفنية والتي تصب في احياء التراث 
املوسيقي العراقي، ولها مشاركات 
والعاملية  العربيــة  املهرجانات  في 
للتعريف بالتراث املوسيقي واآلالت 
املوســيقية العراقية العريقة مثل 

العود والقانون وغيرها.   

عّمان تكرم النجمة آالء نجم في مهرجان السينما الدولي

قريبًا.. فرقة التراث الموسيقية 
على خشبة المسرح الوطني ببغداد

نال الزميل االعالمي انس عبداهلل الالمي شــهادة 
املاجســتير في الصحافة من كلية اعالم جامعة 
اجلنان في لبنان بدرجة امتياز عن رسالته املوسومة 
) التنوع الشــكلي في اخــراج الصفحات األخيرة 
للصحف العربية( التي كانت حتت اشراف االستاذ 
الدكتــور عمار طاهر عميد كليــة االعالم جامعة 

بغداد .

وتعد شهادة املاجستير جديدة في موضوعها وفي 
منهج البحث الذي اختطته اذ قارنت بني صفحتي 

جريدتي االهرام املصرية والنهار اللبنانية .
وقــد تلقى الالمــي تهانــي وتبريكات االســرتني 
االكادميية واالعالمية على هذا املنجز متمنني نشر 
الرســالة في كتاب من اجل ان تعم الفائدة اذ تعد 

الرسالة مميزة في بابها.

مشاركة فاعلة لـ"الثقافة"
 في معرض الرياض الدولي للكتاب 
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